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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Burmistrz Gminy Ciężkowice przedstawia
Raport o stanie gminy za rok 2021.
Raport zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku,
chyba że zaznaczono inaczej. Dokument powstał w oparciu o materiały
źródłowe Urzędu Gminy Ciężkowice, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz w oparciu o publiczne dane statystyczne.
Opracowanie opiera się na dotychczasowej metodologii, dzięki czemu
przedstawione dane można porównać z rokiem poprzednim.
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Organy gminy;
jednostki organizacyjne
Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest

Nie zrealizowano:

Rada Miejska w Ciężkowicach, która w pełnym
składzie

liczy

15

radnych.

Przewodniczącym

→ uchwały Nr XXVI/238/21 z dnia 13 kwietnia 2021

Rady Miejskiej jest p. Michał Koralik. Funkcje

roku w sprawie określenia trybu i harmonogramu

Wiceprzewodniczących pełnią p. Marek Gut oraz

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy

p. Marcin Szymczyk.

Ciężkowice do roku 2030 (uchylona uchwałą
nr XXXVIII/337/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku)

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego

ze względu na zmiany personalne organu

p. Andrzeja Burnusa, Wojewoda Małopolski zarządził,

wykonawczego Gminy.

na dzień 17 stycznia 2021 roku, wybory uzupełniające
w

okręgu

wyborczym

obejmującym

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem

sołectwa Kąśna Górna i Kipszna. W związku z tym,

Tarnowskim w przedmiocie realizacji zadania

iż

pn.

zarejestrowana

nr

została

10,

→ uchwały Nr XXIX/265/21 z dnia 31 maja 2021r.

tylko

jedna

lista

Budowa

kandydatów, mandat radnej uzyskała – bez

powiatowej

przeprowadzenia

-

głosowania

–

p.

Izabela

Kąśna

chodnika
1392K
Górna

Pławna
w

przy

drodze

-

Bruśnik

miejscowości

Malinowska, która ślubowanie złożyła podczas

Bruśnik, strona prawa - z uwagi na przedłużającą

XXIV

się

sesji

Rady

Miejskiej

w

Ciężkowicach,

w dniu 3 lutego 2021 roku.

procedurę

uzyskania

dokumentacji

technicznej środki zabezpieczone w ramach
porozumienia zostały przesunięte i wydatkowane
na wykonanie nakładki asfaltowej w m. Bruśnik.

124 uchwały

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji uchwał
podjętych przez Radę Miejską w Ciężkowicach
w 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do Raportu.

W roku 2021 r. Rada obradowała i podejmowała
uchwały oraz rozstrzygnięcia na 14 posiedzeniach.
W sprawach należących do jej kompetencji podjęła
124 uchwały. Uchwały te zostały zrealizowane
w całości lub części. W trakcie realizacji pozostają
uchwały, których zakres dotyczy roku 2022 i lat
następnych.
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Burmistrz Gminy Ciężkowice, jako organ wykonawczy, wykonuje uchwały Rady Miejskiej, kieruje bieżącymi
sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.
W pierwszej połowie 2021 roku funkcję burmistrza pełnił p. Stanisław Krawiec. 2 lipca, podczas XXX sesji Rady
Miejskiej w Ciężkowicach ślubowanie złożył, wybrany w wyborach powszechnych p. Stanisław Kuropatwa, tym
samym obejmując urząd Burmistrza Gminy Ciężkowice.
W okresie od 11 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy Ciężkowice –
na

podstawie

powołania

–

pełnił

p.

Mirosław

Muzyk,

w

pełnym

wymiarze

czasu

pracy

(Zarządzenie Nr 378/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Gminy Ciężkowice).

W roku 2021 Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy i kierownik urzędu, wydał

224 zarządzenia
(w tym 97 finansowych).

Burmistrz, swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy Ciężkowice oraz gminnych jednostek
organizacyjnych, w odniesieniu do których, w roku minionym, nastąpiły następujące zmiany:

Uchwałą nr XXVI/234/2 z dnia 13 kwietnia

W

2021 r. Rada Miejska w Ciężkowicach powołała

nr XXVIII/250/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach

– z dniem 1 czerwca 2021 r. – nową jednostkę

utworzony

organizacyjną

Ciężkowicka

Przedszkolny w Jastrzębiej, w skład którego

Jednostka Usług Komunalnych. Początkowo

weszły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. św.

obowiązki

Marek

Jadwigi Królowej w Jastrzębi oraz Publiczne

Zwolenik, a następnie, od 15 lipca 2021 r.,

Przedszkole w Jastrzębi. Z dniem 1 września

wyłoniony w drodze konkursu p. Andrzej Jarocha.

2021

pod

kierownika

nazwą
pełnił

p.

dniu

r.

Burmistrz

10

maja

2021

został

Zespół

stanowisko
powierzył

r.

Dyrektora
p.

Danucie

uchwałą
Szkolno-

Zespołu
Gargaś

(Zarządzenie Nr 446/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.).
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Ostatecznie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykaz jednostek organizacyjnych Gminy obejmował
następujące podmioty:

→

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice,

→

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach,

→

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach,

→

Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Ciężkowicach,

→

Ciężkowicka Jednostka Usług Komunalnych,

→

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej,

→

Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej,

→

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach,

→

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w Jastrzębi,

→

Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej,

→

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej,

→

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zborowicach,

→

Przedszkole Publiczne w Ciężkowicach,

→

Publiczne Przedszkole w Zborowicach.

Informacje dotyczące organów gminy, jednostek pomocniczych, organizacji urzędu oraz jednostek
organizacyjnych gminy znajdują się na stronie internetowej gminy (http://www.ciezkowice.pl) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice).
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Ciężkowice zatrudnionych było 39 osób w pełnym
wymiarze czasu pracy, w tym 34 osoby na stanowiskach urzędniczych, a 5 osób na stanowiskach obsługi
(2 osoby sprzątające, 3 osoby na stanowisku pomocy administracyjnej).
W ciągu 2021 r. w Urzędzie Gminy Ciężkowice 10 osób odbyło staże zawodowe.
W ubiegłym roku przeprowadzono 8 naborów na stanowiska:
→ ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości – organizowany dwukrotnie, pozostał bez
rozstrzygnięcia;
→ ds. zamówień publicznych i dotacji - pozostał bez rozstrzygnięcia;
→ ds. inwestycji i zamówień publicznych – zakończony zatrudnieniem pracownika;
→ Ekodoradcy – organizowany dwukrotnie, z czego pierwszy nabór pozostał bez rozstrzygnięcia, drugi
zakończony zatrudnieniem pracownika;
→ kierownika Ciężkowickiej Jednostki Usług Komunalnych - organizowany dwukrotnie, z czego
pierwszy nabór pozostał bez rozstrzygnięcia, drugi zakończony zatrudnieniem pracownika;
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w minionym roku, w Urzędzie Gminy Ciężkowice nie odbyły się
praktyki zawodowe dla uczniów oraz studentów.
Gmina Ciężkowice, w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, zorganizowała
prace społecznie użyteczne dla 26 osób w okresie od marca do grudnia 2021 (w tym 21 opiekunów osób
starszych, chorych i samotnych, 5 pracowników gospodarczych).

29

szkoleń pracowniczych
w ciągu roku

W ciągu roku w 29 szkoleniach, uczestniczyło
30

pracowników

Urzędu

Gminy.

Ponadto

Gmina jest członkiem 8 forów działających przy
Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie. Ze względu na
pandemię, szkolenia oraz spotkania w ramach
forów, odbywały się w formie hybrydowej.
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Realizacja polityk, programów
i strategii
W roku 2021 w gminie Ciężkowice obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CIĘŻKOWICE NA LATA 2016-2023
– przyjęty uchwałą Nr XXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 2 lutego 2017 r.,
zmieniony uchwałą Nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2017 r.
Wykaz zadań zrealizowanych w 2021 roku wpisanych w ramy Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi
załącznik nr 2 do Raportu.
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK
– przyjęty uchwałą Nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2021 zostało przekazane Radzie Miejskiej w dacie
10 marca br. i stanowi załącznik nr 3 do Raportu.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK
– przyjęty uchwałą Nr XXIII/208/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniony uchwałą XXXII/286/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 lipca 2021 r. oraz uchwałą
XXXIII/291/21 z 15 września 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2021 zostało przekazane Radzie Miejskiej w Ciężkowicach
w dacie 29 kwietnia 2022 r i stanowi załącznik nr 4 do Raportu.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE CIĘŻKOWICE NA LATA 2019-2021
- przyjęty uchwałą Nr I/15/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu za rok 2021 zostało przekazane
Radzie Miejskiej w Ciężkowicach w dacie 29 kwietnia 2022r. i stanowi załącznik nr 5 do Raportu.
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CIĘŻKOWICE NA LATA 2016 – 2019 Z PERSPEKTYWĄ
DO ROKU 2023
– przyjęty uchwałą Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 6 do Raportu .

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W 2021 R.
– przyjęty Uchwałą nr XXV/230/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 marca 2021.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 7 do Raportu .

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2021-2025
– przyjęty uchwałą nr XXXVI/320/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 grudnia 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 8 do Raportu .

WIELOLETNI PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CIĘŻKOWICE
NA LATA 2021 - 2026
- przyjęty pierwotnie uchwałą nr XXV/227/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 marca 2021 r.
(uchylona), a następnie uchwałą nr XXXVII/331/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawozdanie z realizacji
programu stanowi załącznik nr 9 do Raportu.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CIĘŻKOWICE NA LATA 2021-2027
- przyjęty uchwałą nr XXVIII/244/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 maja 2021 r. zmieniony
uchwałą XXXVII/329/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
Ewaluacji

programu

za

poprzedni

rok

kalendarzowy

będzie

dokonywał

Zespół

Interdyscyplinarny wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - do 30 czerwca każdego roku.
Wnioski i rekomendacje dotyczące funkcjonowania programu będą przedkładane Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
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GMINNY

PROGRAM

WSPIERANIA

EDUKACJI

UZDOLNIONYCH

DZIECI

I

MŁODZIEŻY

POBIERAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOŁACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY
CIĘŻKOWICE
– przyjęty uchwałą nr XXVIII/253/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 maja 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 10 do Raportu.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE CIĘŻKOWICE NA LATA
2021 - 2027
– przyjęta uchwałą nr XXXV/311/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 października 2021 r.
Ocena realizacji zadań ujętych w Strategii będzie dokonywana okresowo co 2 lata, począwszy od 2023 r.
i przedkładana do 31 marca Radzie Miejskiej w Ciężkowicach w formie raportu.

Finanse gminy
Budżet Gminy Ciężkowice na 2021 r. zakładał w Uchwale Budżetowej na 2021 r. dochody w kwocie
82 292 464, 00 zł oraz wydatki w kwocie 88 585 511, 00 zł. W ciągu roku dokonano licznych zmian po
stronie dochodów, jak i wydatków budżetu, w efekcie czego planowany budżet gminy przedstawiał się
nastepujaco:

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

- wynosił 78 161 120, 12 zł i został wykonany w kwocie 84 116 998, 14 zł. Poziom wykonania wyniósł
107,62 % i był wynikiem realizacji dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.
→

dochody bieżące zrealizowano w kwocie 64 566 830, 43 zł, co w stosunku do planu w kwocie
61 942 004, 14 zł, stanowi 104,24 % założeń;

→

dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 19 550 167, 71 zł, co w stosunku do planu w kwocie
16 219 115, 98 zł, stanowi 120,54 % założeń.
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BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

- wynosił 88 423 104, 61 zł i został wykonany w kwocie 77 713 094, 59 zł. Poziom wykonania wyniósł
87,89 %, co było wynikiem braku realizacji wydatków majątkowych, w tym w szczególności: realizacji
projektu pn. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, mniejszym zakresem niż planowano
budowy Ścieżki w koronach drzew, budynku MCEE, PSZOK, Parku Zdrojowego

oraz mniejszym

wykonaniem wydatków bieżących.
→

wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 59 727 540, 15 zł, co w stosunku do planu w kwocie
62 448 484, 20 zł, co stanowi 95,64% założeń;

→

wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17 985 554, 44 zł, co w stosunku do planu w kwocie
25 974 620, 41 zł co stanowi 69,24 % założeń.

Przyczyny odchyleń realizacji planu dochodów i wydatków zawiera sprawozdanie Burmistrza Gminy
z wykonania budżetu Gminy Ciężkowice za 2021 rok.

DOCHODY
NA 1 MIESZKAŃCA

WYDATKI
NA 1 MIESZKAŃCA

7 376, 74 zł

6 815, 14 zł
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W roku sprawozdawczym realizowano projekty
ze środków zewnętrznych w kwocie

19 271 129, 85 zł
w tym
dofinansowanie UE 6 157 518,86 zł.

Wydatki z tego tytułu dotyczyły projektów
kontynuowanych, jak również rozpoczętych od 2020 roku.
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Jednostki organizacyjne gminy prowadzą gospodarkę finansową jako:
1.

jednostki budżetowe:

→

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

→

Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych,

→

Ciężkowicka Jednostka Usług Komunalnych

→

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiej

→

szkoły podstawowe i przedszkola,

2.

samorządowe instytucje kultury:

→

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice,

→

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.

Jednostki budżetowe (za wyjątkiem Urzędu Gminy) na plan dochodów w kwocie 818 151,20 zł zrealizowały
dochody w kwocie 864 388, 75 zł, co stanowi 105,00 % planu.
Jednostki budżetowe (za wyjątkiem Urzędu Gminy) na plan wydatków w kwocie 56 455 660, 74 zł wydatkowały
kwotę 45 745 650, 72 zł, co stanowi 81,00 % planu.
Urząd Gminy zrealizował dochody w kwocie 83 252 609, 39 zł, na plan w kwocie 77 342 968, 92 zł, co stanowi
107 % planu oraz wydatkował kwotę 31 967 443, 87 zł na plan w kwocie 42 108 472, 76 zł, co stanowi 75 % planu.
Na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa w 2021 roku gmina wydała 308 000,00 zł.
Wydatki na działalność kulturalną w gminie, z wyłączeniem środków na biblioteki publiczne, wyniosły
w 2021 roku 735 000, 00 zł.
Szczegółowy wykaz zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera sprawozdanie
Burmistrza Gminy Ciężkowice z wykonania budżetu za rok 2021, stanowiące odrębny dokument.
Na koniec 2021 roku zadłużenie Gminy Ciężkowice, zgodnie ze sprawozdaniem RB Z, wyniosło 27 083 177, 00 zł.
Zadłużenie wykazano:
→

wobec banków komercyjnych – 25 149 745, 22 zł;

→

wobec

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w Krakowie – 1 933 431, 78 zł;
→

zobowiązania wymagalne 0, 0 zł.
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REALIZACJA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH W ROKU 2021
TREŚĆ

NALEŻNOŚĆ
2021

WYKONANIE
2021

ZALEGŁOŚCI

NADPŁATY

POZIOM
ŚCIĄGALNOŚCI
PODATKÓW

podatki opłacane przez osoby
prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej

1 250 449,80

1 236 924,71

13 596,00

70,91

98

1.1

podatek od
nieruchomości

1 130 684,00

1 117 296,91

13 452,00

64,91

98

1.2

podatek rolny

22 990,00

22 995,00

0,00

5,00

100

1.3

podatek leśny

50 915,00

50 916,00

0,00

1,00

100

1.4

podatek od środków
transportowych

44 106,00

44 106,00

0,00

0

100

1.5

Wpływy z kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

224,80

224,80

0,00

0

100

1.6

odsetki

1 530,00

1 386,00

144,00

0

90

2.

podatki opłacane przez
osoby fizyczne

2 307 656,37

2 098 538,73

217 179,27

8 061,63

90

2.1

podatek od
nieruchomości

752 644,35

723 108,13

31 061,38

1 525,16

96

2.2

podatek rolny

697 687,38

678 517,60

25 448,99

6 279,21

97

2.3

podatek leśny

79 372,32

75 985,56

3 643,02

256,26

95

2.4

podatek od środków
transportowych

251 124,00

179 817,80

71 307,20

1,00

71

2.5

Podatek od spadków
i darowizn

144 530,34

71 287,77

73 242,57

0

49

2.6

z opłaty targowej

0,00

0,00

0,00

0

0

2.7

Podatek od czynności
cywilno –prawnych

319 727,98

318 794,87

933,11

0

99

2.8

Wpływy z kosztów
egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów
upomnień

6 203,40

6 203,40

0,00

0

100

2.9

odsetki

56 366,60

44 823,60

11 543,00

0

79

RAZEM

3 558 106,17

3 335 463,44

230 775,27

8 132,54

87,64

L.P.

1.
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Udziały w spółkach
Gmina Ciężkowice posiada udziały w następujących spółkach:
→

Małopolski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Tarnowie; KRS 0000045641;

→

Tarnowski Klaster Przemysłowy SA z siedzibą w Tarnowie; KRS 0000040960;

→

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Tarnowie; KRS 0000044181;

→

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie; KRS 0000218925;

→

Krakowski Bank Spółdzielczy; KRS 0000078979;

→

SIM Małopolska – KRS 0000928077.

LP.

NAZWA PODMIOTU

ILOŚĆ AKCJI/
UDZIAŁÓW
WG STANU NA
31.12.2021 R.

1.

Tarnowska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA

1

5 000,00

5 000,00

0,00

2.

Małopolski Rynek
Hurtowy SA

50

1 400,00

1 400,00

0,00

3.

Tarnowski Klaster
Przemysłowy SA

54

5 400,00

5 400,00

0,00

4.

Krakowski Bank Spółdzielczy

10

610,00

610,00

0,00

5.

Spółka Komunalna
„Dorzecze Białej” Sp. z o. o.

14 384

12 958 000,00

14 384 000,00

1 426 000,00

6.

SIM Małopolska

60

0

3 000 000,00

3 000 000,00

12 970 410, 00

17 396 410, 00

4 426 000, 00

RAZEM

WARTOŚĆ NA
01.01.2021 R.

WARTOŚĆ NA
31.12.2021 R.

ZMIANA
WARTOŚCI

W 2021 r. wartość udziałów zmieniła się w odniesieniu do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”
Sp. z o.o. o kwotę 1 426 tys. zł. Objęte przez Gminę Ciężkowice udziały są konsekwencją realizacji projektu
wodno-kanalizacyjnego. W ramach projektu gmina zobowiązała się do kapitalizacji spółki w okresie
spłaty zaciągniętych na realizację projektu kredytów. Kapitalizacja ma na celu zabezpieczenie finansowe
spółki i wywiązanie się przez nią z zaciągniętych zobowiązań. Gmina Ciężkowice objęła również udziały
w spółce SIM Małopolska – budowa mieszkań dla mieszkańców Gminy.
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Mieszkańcy gminy
Liczba mieszkańców gminy na początku roku 2021 wynosiła 11 366, a na koniec 11 275,
co oznacza, że liczba mieszkańców w ciągu roku zmniejszyła się o 91 osób.
W rozbiciu na poszczególne miejscowości stan ten przedstawaiał się następująco:

STAN NA
1 STYCZNIA 2021

STAN NA
1 STYCZNIA 2021

SALDO

Bogoniowice

686

675

-11

Bruśnik

1071

1042

-29

Ciężkowice

2496

2480

-16

Falkowa

404

400

-4

Jastrzębia

1613

1595

-18

Kąśna Dolna

769

763

-6

Kąśna Górna

726

743

+17

Kipszna

365

360

-5

Ostrusza

583

584

+1

Pławna

503

504

+1

Siekierczyna

639

632

-7

Tursko

319

315

-4

Zborowice

1192

1182

-10

11 366

11 275

-91

MIEJSCOWOŚĆ

RAZEM
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Struktura wieku mieszkańców:

61%

22%

17%

6.888 osób

2.430 osób

1.957 osób

wiek
produkcyjny

wiek
przedprodukcyjny

wiek
poprodukcyjny

WIEK

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

RAZEM

0-17

1 229

1 201

2 430

58

62

120

19 - 65 M
19 - 60 K

3683

3 085

6 768

powyżej 65 M
powyżej 60 K

697

1 260

1 957

5 667

5 608

11 275

18
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W 2021 r. przyjęto ogółem 290 zgłoszeń meldunkowych (zameldowania, przemeldowania,
wymeldowania z pobytu stałego, wymeldowania za granicę).
W 2021 r. na pobyt czasowy zameldowanych było 128 osób.
Na terenie gminy zameldowani są na pobyt stały i czasowy cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy,
Austrii, Wielkiej Brytanii, Chin, Niemiec i Mołdawii.
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Przyrost naturalny w gminie na przestrzeni ostatnich lat przedstawiał się następująco:

W roku 2018 urodziło się 145 osób (M-70, K-75), a zmarło 102 osoby (M-55, K-47).
W roku 2019 urodziło się 148 osób (M-76, K-72), a zmarło 101 osób (M-62, K-39).
W 2020 roku urodziło się 133 osoby (M-69, K-64), a zmarło 118 osób (M-61, K-57).
W 2021 roku urodziło się 121 osób (M-66, K-55), zmarło 131 osób (M-66 , K-65).

Po raz pierwszy od kilu lat zanotowano ujemny przyrost naturalny (zmarło więcej osób niż
się urodziło).
W 2021 roku przyjęto 4 oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego, a nie urodzonego.
W 2021 roku dokonano 22 transkrypcji aktów urodzeń (z Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA,
Hiszpanii, Irlandii, Francji i Holandii oraz 4 transkrypcje aktów zgonu (z Włoch, Austrii i USA).
W 2021 roku 120 mieszkańców gminy uzyskało pełnoletność. 25 par małżeńskich obchodziło
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek
Burmistrza Gminy Ciężkowice przyznał 17 medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W roku
2021, ze względu na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej nie organizowano
w Urzędzie Gminy Ciężkowice uroczystości wręczenia medali.
W 2021 roku w USC Ciężkowice sporządzono 87 aktów małżeństw: zarejestrowano 65 ślubów
konkordatowych i 16 cywilnych, udzielono 5 ślubów w plenerze tzn. poza lokalem USC
(w Dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz restauracji Hygge w Pławnej), dokonano
6 transkrypcji aktów małżeństw (związek małżeński zawarty został poza granicami kraju – w Austrii,
Niemczech, USA, Francji i we Włoszech). Spośród mieszkańców gminy Ciężkowice ogółem
w związek małżeński wstąpiło 86 kobiet i 71 mężczyzn.
W 2021 roku odnotowano 17 rozwodów. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego
3 osoby złożyły do protokołu oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa.
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Najstarsza
mieszkanka
gminy
mieszka w Ciężkowicach, w 2021
roku obchodziła

100 urodziny

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

Powyżej 95 lat

8

3

90-95 lat

44

20

Najstarsi mężczyźni (mieszkańcy
Jastrzębiej, Kąśnej Górnej
i Zborowic) pochodzą z 1926 roku.
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Planowanie przestrzenne
i gospodarowanie nieruchomościami
Gmina Ciężkowice nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą nr VIII/56/03 Rady
Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 czerwca 2003 roku.
W 2021r. wydano 25 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULCIP). Inwestycje te dotyczyły
budowy: sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wieży antenowej, zmiany sposobu użytkowania części
budynku na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Senior+.
W poprzednim roku wydano 109 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 88 decyzji dotyczących zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 dotycząca zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 20 dotyczących zabudowy
innej.
W 2021r. nadano 78 numerów porządkowych dla nieruchomości położonych na terenie gminy Ciężkowice.

W drodze decyzji komunalizacyjnych w 2021 roku uregulowano stan prawny następujących nieruchomości
drogowych:
→ działka nr 489 w miejscowości Jastrzębia (droga Jastrzębia koło kaplicy/203907K),
→ działka nr 1282 w miejscowości Jastrzębia (droga Jastrzębia-Podoliny-Łazy/203902K),
→ działka nr 182 w miejscowości Kipszna (droga Jastrzębia-Kąśna Górna-Kipszna/200002K),
→ działka nr 553 w miejscowości Siekierczyna (droga Siekierczyna-Bukowiec/203915K),
→ działka nr 36 w miejscowości Siekierczyna (droga Siekierczyna na Olechówkę/203916K).
W 2021r. założono księgi wieczyste i ujawniono w nich własność Skarbu Państwa dla następujących nieruchomości
drogowych:
→ działka nr 733 w miejscowości Jastrzębia (droga Jastrzębia-Kąśna Górna-Kipszna/200002 K),
→ działka nr 7 w miejscowości Kąśna Górna (droga Kąśna Górna-Łąki/203911K),
→ działka nr 47 w miejscowości Falkowa, zastąpiona przez działki nr 650, 651, 652 (droga Falkowa Bukowiec/203901K),
→ działka nr 201 w miejscowości Falkowa, zastąpiona przez działki nr 653, 654, 655 (droga Falkowa-Bukowiec/203901K),
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→ działka nr 81/1 w miejscowości Tursko (droga Tursko-Górka-Ciężkowice/203917K),
→ działka nr 81/2 w miejscowości Tursko (droga Tursko-Górka-Ciężkowice/203917K),
→ działka nr 646/1 w miejscowości Bruśnik (droga Bruśnik Sędziszowa/200017K),
→ działka nr 646/2 w miejscowości Bruśnik (droga Bruśnik Sędziszowa/200017K),
→ działka nr 493 w miejscowości Siekierczyna (droga na Wolackie),
→ działka nr 37 w miejscowości Falkowa (droga Falkowa – Padoły 203923K).

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku prowadzono obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Ciężkowice. Podejmowane działania mieściły się w zakresie upoważnień wynikających z podjętych w tym
zakresie uchwał Rady Miejskiej w Ciężkowicach:

→ w dniu 29 stycznia 2021 Gmina Ciężkowice nabyła nieodpłatnie udział w nieruchomości w Ciężkowicach
o łącznej powierzchni 0,0214 ha przeznaczoną na poszerzenie ulicy Spokojnej w Ciężkowicach,
→ w dniu 17 czerwca 2021 Gmina Ciężkowice nabyła nieodpłatnie nieruchomości w Ciężkowicach o łącznej
powierzchni 0, 0365 ha przeznaczone na poszerzenie ulicy Spokojnej w Ciężkowicach,
→ w dniu 22 października 2021 Gmina Ciężkowice nabyła nieodpłatnie nieruchomości w Jastrzębiej
o łącznej powierzchni 0, 0479 ha przeznaczone na regulację przebiegu drogi,
→ w dniu 27 listopada 2021 Gmina Ciężkowice nabyła nieruchomość w Ostruszy o łącznej powierzchni
0, 0024 ha przeznaczone pod rozbudowę Domu Dziennego Pobytu Senior+,
→ w dniu 27 grudnia 2021 Gmina Ciężkowice nabyła nieodpłatnie nieruchomości w Jastrzębiej o łącznej
powierzchni 0, 368 ha przeznaczone na regulację przebiegu drogi,
→ w dniu 27 grudnia 2021 Gmina Ciężkowice nabyła nieruchomości w Falkowej o łącznej powierzchni
0,13 ha na zagospodarowanie centrum wsi Falkowa.
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Działalność inwestycyjna
W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III /OBSZAR B/
- Celem projektu była likwidacja barier komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Ciężkowice poprzez
budowę dojścia dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczenia higienicznosanitarnego.
Koszt: 106 226, 16 zł
Wkład własny: 76 289, 11 zł
Źródło finansowania: PFRON

PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JASTRZĘBI
- Celem projektu była przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi oraz
przystosowanie istniejących obiektów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa,
umożliwienie korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
Koszt: 1 066 675, 21 zł
Wkład własny: Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju kultury Fizycznej /
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

DOSTAWA OŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO DLA GMINY CIĘŻKOWICE
- Celem projektu był zakup świątecznego oświetlenia dekoracyjnego ciężkowickiego rynku.
Koszt: 89 986, 80 zł
Wkład własny: Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
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DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE
- Celem projektu był montaż klimatyzacji na I piętrze budynku Urzędu Gminy Cieżkowice.
Koszt: 56 555, 40 zł
Wkład własny: Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W JASTRZĘBI Z PRZEZNACZENIEM ROZBUDOWY NA GARAŻ, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIAŁCE NR 740 W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA GMINA CIĘŻKOWICE
- Celem projektu była rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Jastrzębia oraz remont pokrycia dachowego
na obiekcie.
Koszt: 352 573,90 zł
Wkład własny: 14 624, 41 zł
Źródło finansowania: Województwo Małopolskie – Małopolskie OSP 2021 / Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM
- Zadanie obejmowała zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z posypywarką do soli/piasku oraz
pługiem strzałkowym.
Koszt: 299 760,00 zł
Wkład własny: Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W JASTRZĘBI
- Celem projektu była przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej na nawierzchnię
z trawy syntetycznej, o wymiarach 44x30 m, wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty.
Koszt: 568 211, 72 zł
Wkład własny: 443 551, 72 zł
Źródło finansowania: Województwo Małopolskie Małopolska infrastruktura rekreacyjno –sportowa - MIRS

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI BRUŚNIK
-

Celem

projektu

była

przebudowa

istniejącego

boiska

o

nawierzchni

asfaltowej

na nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 34,50x20,00 m (pole gry 30,50x18,00 m) wraz
z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty.
Koszt: 512 770, 79 zł
Wkład własny: Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
- FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI NA ZAKUP ODZIEŻY I OBUWIA SPECJALNEGO
DLA JEDNOSTKI OSP ZBOROWICE
- Zakup wyposażenia w postaci 10 szt. ubrań specjalnych strażackich oraz 10 par obuwia
specjalnego strażackiego skórzanego dla jednostki OSP Zborowice.
Koszt: 40 000, 00 zł
Wkład własny: 10 000, 00 zł
Źródło finansowania: Departament Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości
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MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY.
CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
- Celem projektu był zakup 29 przenośnych komputerów dla szkół z terenu Gminy Ciężkowice.
Koszt: 74 193, 60 zł
Wkład własny: Źródło finansowania: Województwo Małopolskie

BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
I DOMU LUDOWYM W BRUŚNIKU
-

Celem

projektu

była

budowa

mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni

ścieków

o przepustowości 11,25m3/D dla Szkoły Podstawowej i Domu Ludowego w miejscowości Bruśnik.
Koszt: 331 778, 58 zł
Wkład własny: Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

DZIECIAKI NA START! -ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
ORAZ ROZSZERZENIE OFERTY DODATKOWEJ W OŚRODKU WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W JASTRZĘBI
- Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębi
wraz

ze

zmianą

sposobu

użytkowania

części

pomieszczeń

z

przeznaczeniem

na

Przedszkole Publiczne oraz zakup doposażenia dla Publicznego Przedszkola w Jastrzębi.
Koszt: 554 941,78 zł
Wkład własny: 91 566, 36 zł
Źródło finansowania: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
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PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADOWEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE
POPRZEZ BUDOWĘ STACJONARNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
- W roku 2020 podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie pn. Porządkowanie
gospodarki odpadowej na terenie Gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego
punktu

selektywnego

zbierania

odpadów

komunalnych

w

systemie

„zaprojektuj

i wybuduj”. W dniu 20 września 2021 r. wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Pomimo wezwań do wznowienia rozpoczętych prac, działania te nie przyniosły rezultatu. Dlatego
też dnia 12 października 2021 r. wobec stwierdzenia przerwy w realizacji robót budowlanych
trwających dłużej niż 7 dni uwzględniając zapisy umowy zamawiający odstąpił od umowy
nr 249/2020. Po rozliczeniu z dotychczasowym wykonawcą

ogłoszone zostanie nowe

postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Koszt: 2 380 555, 51 zł
Wkład własny: 735 456, 18 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020

ZIEMIA – WODA – POWIETRZE
MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W CIEŻKOWICACH
- W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie pn. „Budowa MAŁOPOLSKIEGO
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (MCEE) W Ciężkowicach w ramach projektu ZIEMIA –
WODA – POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach”. W roku 2021
kontynuowano prace związane z realizacją zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Koszt: 30 482455, 32 zł
Wkład własny: 13 195 502, 88 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020
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POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W GMINIE CIĘŻKOWICE
(BIOMASA I PALIWA GAZOWE)
- Projekt polega na zmianie starych nieefektywnych systemów grzewczych i kotłów
węglowych

o

niskiej

sprawności

wytwarzania

(ok.

0,5)

na

nowe

kotły

gazowe

o wysokich sprawnościach i nowoczesne kotły na biomasę. Modernizacja kotłów pozwala na
ograniczenie emisji oraz obniżenie kosztów zużycia energii przez konsumentów. W roku 2021
przeprowadzono wymianę jednego urządzenia grzewczego na kocioł gazowy, tym samym kończąc
przewidziany do realizacji zakres projektu. W dniu 7 lipca 2021 r. złożono wniosek końcowy dla
projektu, który została zatwierdzony 6 października 2021 r. Ogółem, w ramach projektu wymieniono
77 urządzeń grzewczych.
Koszt: 732 059, 97 zł
Wkład własny: 21 817, 25 zł
Źródło finansowania: Regionalny Programy Operacyjny Województwa Małopolskiego

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W GMINIE CIĘŻKOWICE
(PALIWA STAŁE)
- Projekt polega na zmianie starych nieefektywnych systemów grzewczych i kotłów
węglowych o niskiej sprawności wytwarzania (ok. 0,5) na nowoczesne kotły spalające
paliwo stałe o wysokich sprawnościach i pompy ciepła. Modernizacja kotłów pozwala
na ograniczenie emisji oraz obniżenie kosztów zużycia energii przez konsumentów.
W roku 2021 przeprowadzono wymianę czterech urządzeń grzewczych na kotły opalane
ekoroszkiem. W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu, złożenie wniosku końcowego
zaplanowano na I kwartał 2022 r. Ogółem, w ramach projektu wymieniono 54 urządzenia grzewcze.

Koszt: 497 054, 04 zł
Wkład własny: 11 427, 02 zł
Źródło finansowania: Regionalny Programy Operacyjny Województwa Małopolskiego
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EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI
- Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 56 urządzeń wykorzystujących
OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. W roku 2021 zrealizowano
montaż 6 kompletnych zestawów fotowoltaicznych o łącznej mocy 30,16 kW i wartości
97 557, 48 zł.
Koszt: 636 868, 80 zł
Wkład własny: 597 817, 00 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
2014 – 2020

BUDOWA PARKU ZDROJOWEGO NA RAKUTOWEJ WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU
- Przedmiotem projektu było kompleksowe zagospodarowanie terenów we
wschodniej części miasta pod budowę Parku Zdrojowego oraz przygotowania terenów
pod inne publiczne i komercyjne inwestycje związane z budową elementów tzw.
Źródlanego Szlaku. Prace budowlane zakończono w I kwartale 2021 r. Odbiór końcowy
inwestycji przeprowadzono 9 kwietnia 2021 r. po czym rozpoczęto przygotowania obiektu
do uroczystego otwarcia, które odbyło się 25 czerwca 2021 r.
Koszt: 23 025 649, 30 zł
Wkład własny: 7 821 622, 96 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
2014 – 2020

Szczegóły realizacji projektów w Gminie Ciężkowice w roku 2021 dostepne są
w zestawieniu stanowiacym załacznik numer 11 do niniejszego Raportu.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
W gminnym zasobie znajduje się 41 budynków stanowiących własność gminy Ciężkowice,
zagospodarowane na rzecz placówek oświatowych, kulturalnych, remiz OSP, ośrodków zdrowia oraz na cele
komercyjne (handel i usługi).

L.P.

NAZWA BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

NR DZIAŁKI

UWAGI

1.

urząd gminy

Ciężkowice

915/4, 915/5, 915/6

UG

2.

szkoła podstawowa

Ciężkowice

928/4, 928/6

trwały zarząd

3.

ratusz

Ciężkowice

754/4

CKiP, MGBP

4.

muzeum przyrodnicze

Ciężkowice

635

CKiP

5.

dawna „Pogórzanka”

Ciężkowice

641/1

UG (do rozbiórki)

6.

amfiteatr letni

Ciężkowice

629/9

CKiP

7.

budynek wielofunkcyjny
(handlowo-usługowy)

Ciężkowice
Rynek 16

793/1

najem komercyjny

8.

remiza OSP

Ciężkowice

929/19

użyczenie OSP;
najem komercyjny

9.

budynek wielofunkcyjny
(schronisko młodzieżowe)

Ciężkowice

727

trwały zarząd CJUK

10.

domek letniskowy

Ciężkowice

629/10

UG

11.

budynek dawnej szkoły rolniczej

Ciężkowice

660

najem komercyjny

12.

magazyny k. dawnej szkoły rolniczej

Ciężkowice

660

UG

13.

magazyny k. poczty

Ciężkowice

793/2

najem komercyjny

14.

ośrodek zdrowia

Ciężkowice

802/1

2 budynki – najem – usługi
medyczne

15.

szkoła podstawowa

Bogoniowice

381/4

trwały zarząd

16.

budynek wielofunkcyjny

Bruśnik

317/1

najem komercyjny /biblioteka
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L.P.

NAZWA BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

NR DZIAŁKI

UWAGI

17.

szkoła podstawowa

Bruśnik

318

trwały zarząd

18.

szkoła podstawowa

Falkowa

185/2

trwały zarząd

19.

szkoła podstawowa nr 1

Jastrzębia

741

trwały zarząd

20.

budynek wielofunkcyjny

Jastrzębia

753/2

najem komercyjny/ pustostan

21.

budynek domu kultury wraz z
muzeum etnograficznym

Jastrzębia

740

CKiP

22.

remiza OSP

Jastrzębia

740

użyczenie OSP

23.

ośrodek zdrowia

Jastrzębia

751/2

najem komercyjny

24.

szkoła podstawowa nr 2

Jastrzębia

485

trwały zarząd

25.

amfiteatr

Jastrzębia

853

UG

26.

szkoła podstawowa

Kąśna Dolna

223

trwały zarząd

27.

budynek wielofunkcyjny

Kąśna Górna

226/6, 226/12

UG

28.

szkoła podstawowa

Kipszna

130

trwały zarząd

29.

remiza OSP

Kipszna

124

użyczenie OSP

30.

szkoła podstawowa

Ostrusza

258/7, 262/1

DDP Senior+

31.

budynek wielofunkcyjny

Ostrusza

134

najem komercyjny

32.

szkoła podstawowa

Pławna

140

najem - działalność oświatowa

33.

budynek wielofunkcyjny (świetlica)

Pławna

139

UG

34.

budynek wielofunkcyjny (cukiernia)

Pławna

139

najem komercyjny

35.

szkoła podstawowa

Siekierczyna

488

trwały zarząd

36.

budynek wielofunkcyjny

Siekierczyna

485

Senior +

37.

amfiteatr

Siekierczyna

485

UG

38.

budynek wielofunkcyjny

Tursko

64/4

UG

39.

szkoła podstawowa

Zborowice

263/1, 263/2

trwały zarząd

40.

przedszkole

Zborowice

1294

trwały zarząd

41.

budynek dawnejstacji paliw

Zborowice

261

najem komercyjny
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Gmina Ciężkowice w zasobie mieszkaniowym posiada 27 lokali, usytuowanych w budynkach
użyteczności

publicznej.

Ogólna

powierzchnia

użytkowa

mieszkań

komunalnych

wynosi

1 394,5 m . Wśród ww. lokali zabezpieczono jedno mieszkanie chronione, znajdujące się w budynku Szkoły
2

Podstawowej w Bruśniku (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

27

lokali
mieszkalnych

W 2021 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów Gmina oddała w najem lub dzierżawę 1 lokal.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. – pustostanem pozostawał lokal w budynku Domu Ludowego w Bruśniku oraz
lokal po przeniesionym przedszkolu w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiej.
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WYKONANIE REMONTÓW NA DROGACH I ULICACH
W ramach zadania, w miarę potrzeb, zrealizowano w 2021 roku:
→ zakup wyrobów betonowych (przepusty, beton),
→ remonty nawierzchni żwirowych dróg,
→ cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych,
→ remonty poboczy,
→ utwardzanie nawierzchni dróg betonem,
→ remonty przepustów, koszenie poboczy,
→ bieżące odmulanie rowów, przepustów,
→ remonty dróg poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych.

WYDATKI NA WW. ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

MIEJSCOWOŚĆ

WARTOŚĆ

FINANSOWANIE

Bogoniowice

41 457,03

Środki własne

Bruśnik

95 624,02

Środki własne + dotacja z budżetu
Województwa Małopolskiego 31 881,00 zł

315 664,77

Środki własne

80 101,00

Środki własne + dotacja z budżetu
Województwa Małopolskiego 25 350,00 zł

265 936,50

Środki własne + dotacja z budżetu
Województwa Małopolskiego 34 224,00 zł

Kąśna Dolna

55 366,84

Środki własne

Kąśna Górna

52 197,79

Środki własne

Kipszna

25 101,71

Środki własne

Ostrusza

42 449,30

Środki własne

Pławna

51 874,45

Środki własne

Siekierczyna

79 440,27

Środki własne + dotacja z budżetu
Województwa Małopolskiego 31 656,00 zł

Tursko

30 213,60

Środki własne

Zborowice

145 480,65

Środki własne + dotacja z budżetu
Województwa Małopolskiego
15 940,00 zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową na
drodze powiatowej 1392K dł. 580 m
w Bruśniku

278 513,82

Środki własne + dotacja z Powiatu
Tarnowskiego 120 852,00 zł

Ciężkowice
Falkowa
Jastrzębia

RAZEM
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Na terenie gminy Ciężkowice znajduje się 11 przejazdów kolejowych, na których na bieżąco uzupełniane
są oznakowania pionowe.
Na terenie gminy położonych jest 9 cmentarzy wojennych, których utrzymaniem zajmuje się
Gmina (koszenie trawy, wycinane narastających zakrzaczeń). W roku 2021 rozpoczęła się realizacja
projektu „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na
terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako
zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym” realizowanym przez Wojewodę Małopolskiego.
W ramach projektu pracami konserwatorskimi zostały objęte 4 cmentarze na terenie gminy Ciężkowice
w m. Ciężkowice, Bogoniowice i dwa cmentarze w m. Ostrusza.
Gmina zarządza cmentarzem komunalnym, na którym w roku 2021, odbyło się 64 pochówki.
Na cmentarzu, na bieżąco, utrzymywany jest porządek - w okresie letnim koszona jest trawa oraz
usuwane są liście, a w okresie zimowym na bieżąco usuwany jest śnieg oraz likwidowana śliskość alejek.
Las gminny obejmuje ogółem 250 hektarów. W roku 2021
pozyskano łącznie na terenie gminy Ciężkowice z lasów
będących jej własnością następujące ilości drewna:

CIĘŻKOWICE
Żerdzie

250 hektarów
lasów gminnych

BRUŚNIK
POZYSKANO DREWNO W ILOŚCI 50,63 M3

215 szt.
Łączna wartość pozyskanego drewna

Drewno opałowe iglaste

91,5 mp*

Drewno opałowe liściaste

10,5 mp

Drobnica opałowa iglasta

40 mp

Drobnica opałowa liściasta

7 mp
505,3 m

Drewno tartaczne liściaste

45,95 m3

*mp - metr przestrzenny

ZBOROWICE
POZYSKANO DREWNO W ILOŚCI 13,93 M3

z przeznaczeniem na potrzeby własne sołectwa

Drewno tartaczne iglaste

Łączna wartość pozyskanego drewna

15 062, 70 zł
brutto

3

193 411,96 zł
brutto

W roku 2021 nie była pobierana opata targowa
z uwagi na ustawowe zwolnienie wprowadzone Ustawą
z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
oraz niektórych innych ustaw, w związku z wystąpieniem
Covid 19. Otrzymana z budżetu państwa refundacja z tytułu
opłaty targowej wymiosła - 7 085, 00 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działań CJUK stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Raportu.
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Ochrona środowiska

ponad

1 800 Mg
odpadów
komunalnych

Gmina realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z:
→ ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
→ ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i

porządku

w

zorganizowała

gminach,

przetarg

gmina

Umorzenia z tytułu opłaty za gospodarowanie

nieograniczony

odpadami w roku 2021- złożono 5 wniosków

na odbiór i zagospodarowanie odpadów

z czego umorzono zaległości na kwotę

komunalnych.

- 1 139,50 zł.

zbiórkę

W

wyniku

odpadów

przetargu

oraz

utrzymanie

PSZOK, który znajduje się w Ciężkowicach

W roku 2021

realizuje

administracyjnych

–

Przedsiębiorstwo

Budowlane

Komunalno

“KOMBUD”

Sp.

z

o.o.

w Ciężkowicach. Umowa obejmowała rok 2021.

wszczęto 6

postępowań

wobec

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

niezamieszkałych,

którzy

nie

oraz
przedłożyli

stsownych deklaracji o wysokości opłaty za
Na

koniec

2021

r.

nieruchomości

zamieszkałych, objętych odbiorem odpadów

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

z czego zostały wydane:

komunalnych w ramach złożonych deklaracji
było 2 874. Liczba złożonych deklaracji przez
osoby

przebywające

na

terenie

(deklaracje

na

tzw.

→ 7

decyzji

opłaty

gminy

za

(1

określająca

wysokość

gospodarowanie

odpadami

„domki

komunalnymi;

3

letniskowe”) to 179 deklaracji. Nieruchomości

postępowanie

podatkowe

niezamieszkałe to 352 gospodarstwa.

określenia

czasowo

decyzje

wysokości

umarzające
w

sprawie

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi);
Łączna

ilość

wytworzonych

odpadów

3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości

komunalnych na terenie Gminy Ciężkowice w

podatkowych z tytułu gospodarowania

roku 2021 wyniosła : 1 882,56 Mg z czego

odpadami komunalnymi),

niesegregowane

(zmieszane)

odpady

→ 2

zawieszeniu

w PSZOK w ilości 275,72 Mg.
W
wydatkowano

1 786 950,26 zł
na odbiór, transport oraz zagospodarowanie
odpadów z gospodarstw domowych

34

o

postępowania podatkowego.

stanowiły łącznie 967,23 Mg oraz odpady
przyjęte

postanowienia

wyniku

prowadzonych
złożyło

działań
przez

deklarację

o

Gminę

kontrolnych
28

wysokości

osób
opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA

W roku 2021 wywóz nieczystości ciekłych odebranych i przekazanych do stacji zlewnej wyniósł
3 339, 90 m3 z czego:
→ ścieki komunalne w ilości – 2 725,80 m3
→ ścieki bytowe w ilości – 614,1 m3

ODBIÓR PADŁEJ ZWIERZYNY

Odbiór padłej zwierzyny na terenie gminy Ciężkowice dokonywany był, na podstawie zawartej
umowy, przez spółkę SARIA. Firma odebrała 3 padłe zwierzęta

PROJEKTY Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

W roku 2021 zrealizowany został

projekt pn. ,,Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów

pochodzących z działalności rolniczej”. Ilość zebranych odpadów pochodzenia rolniczego 8,54 Mg
w tym:
→ folia 6,76 Mg
→ siatka do owijania balotów 0,25 Mg
→ sznurek do owijania balotów 0,60 Mg
→ opakowania po nawozach 0,93 Mg
Całkowity koszt – 4 813, 56 zł w tym:
→ refundacja z WFOŚIGW w Krakowie 4 270, 00 zł
→ wkład własny 543, 56 zł
W roku 2019 został złożony wniosek pn. ,,Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów
azbestowych w gminach Subregionu Tarnowskiego”. Liderem projektu jest Gmina Szczucin. W roku
2021 wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Realizację przewidziano na rok 2022/2023.

35

RAPORT 2021

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W 2021 ROKU
Gmina realizuje zadania z zakresu opieki na zwierzętami
bezdomnymi. W roku 2021 przyjęto 14 zgłoszeń w sprawie
bezdomnych psów, z czego 6 psów zostało oddanych
do

schroniska.

Zapewnienie

opieki

bezdomnym

zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia
21

sierpnia

gminy
program
oraz

1997

corocznie
opieki

r.

o

ochronie

określa
nad

ten

drodze

zwierzętami

zapobieganie

Program

w

zwierząt

rada

uchwały,

bezdomnymi

bezdomności

zwierząt.

przyjęty

uchwałą

został

Nr XXV/230/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia
3 marca 2021 r.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu gminy Ciężkowice realizuje
schronisko – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o – Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie – poprzez
wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt bezdomnych,
z którym Gmina zawarła umowę. Zapewniono opiekę
6 psom. Wydatki związane z wyłapaniem, transportem,
utrzymywaniem, oraz opieką i usługami weterynaryjnymi
w roku 2021 wyniosły 14 660, 74 zł.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt realizują:
→ schronisko

–

poprzez

prowadzenie

Zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
działań

zmierzających do pozyskania nowych właścicieli
i oddanie do adopcji zwierząt osobom zainteresowany,
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
→ Urząd Gminy – poprzez promocję adopcji zwierząt oraz
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli,
→ organizacje pozarządowe – poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnych i promocyjnych.
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drogowych z udziałem bezdomnych
zwierząt Gmina realizuje poprzez
dokonywanie zlecenia Przychodni
Weterynaryjnej Magdalena Zwolenik,
z siedzibą w Ciężkowicach.
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Ochrona zdrowia
W roku 2021 opiekę medyczną na terenie gminy Ciężkowice zapewniały:

1. Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

9. Prywatny gabinet stomatologiczny
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

- Poradnia Medycyny Rodzinnej w Ciężkowicach

DENTYSTYCZNA Bożena Król

(placówka Centrum Zdrowia Tuchów);
- Poradnia Medycyny Rodzinnej w Jastrzębiej

Na terenie gminy funkcjonują 4 apteki

(placówka Centrum Zdrowia Tuchów);

w Ciężkowicach i jeden punkt apteczny

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

w Jastrzębiej.

w Ciężkowicach;
- Poradnie stomatologiczne w Ciężkowicach,

1. Apteka „CENTRUM” s. c. mgr farm. Marta

Bruśniku, Jastrzębiej;

Szewczyk, mgr inż. Mieczysław Stachnik
2. Apteka “Na Zdrowej” mgr farm. Katarzyna

2. NZOZ „Palmed” Centrum Opiekuńczo-

Stachnik-Ślęczek

Lecznicze Sp. z o.o.

3. Apteka „MILLENIUM” Beata Sopala
4. Apteka „RYNEK” Beata Sopala

3. Gabinet lekarski „Praktyka Lekarza POZ”

5. Punkt apteczny F.H.U. “REJAN” Jan Rejkowicz

Magdalena Krokowska-Drozd, Mariusz Drozd
S.C.

Centrum

Zdrowia

Tuchów

Sp.

z

o.o.

prowadzi działalność medyczną w obiektach
4. Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna

wynajmowanych

Jarosław Jezierski

w
W

od

Gminy

Ciężkowice,

Ciężkowicach, Jastrzębiej i Bruśniku.
ramach

tej

5. MAGNETON Usługi Mobilne Jolanta Zięba

podstawowej

(usługi fizjoterapeutyczne)

stomatologiczne,

usługi

działają

opieki
chirurgii

poradnie

zdrowotnej,
ogólnej,

ginekologiczno-położnicze, a także gabinety
6. Prywatny gabinet stomatologiczny

pielęgniarek

STOMADENT Barbara Udała

szkolonej,

środowiskowych,
zabiegowe,

punkty

medycyny
szczepień

i pracownia USG.
7. Prywatny gabinet stomatologiczny
STOMATOLOGIA RODZINNA Rafał Szewczyk
8. Prywatny gabinet stomatologiczny
INDYWIDUALNA PRAKTYKA
STOMATOLOGIZNA Grzegorz Król
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W roku 2021 liczba porad lekarskich udzielonych w poradni POZ w Ciężkowicach wyniosła 7 607,
a w Jastrzębiej 3 397. W roku 2021 łączna liczba porad lekarskich udzielonych dla pacjentów z Gminy
Ciężkowice w ramach działalności Poradni Specjalistycznych Centrum Zdrowia Tuchów wyniosła 7 042,
z czego 1 052 porad udzielono w Ciężkowicach.
W odniesieniu do poszczególnych poradni specjalistycznych liczba udzielonych porad w 2021r.
przedstawia się następująco:

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
- Cięzkowice - 479
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
- Ciężkowice – 8 117
- Bruśnik – 6 331
- Jastrzębia – 4 830

ponad

21 tys.
porad udzielonych przez
poradnie specjalistyczne

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
- Ciężkowice – 1 385 z czego 1 052 dla
pacjentów z Gminy Ciężkowice

Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. za rok 2021 przekazano
Radzie Miejskiej w Ciężkowicach w dacie 30 marca 2022 r. Stanowi ono załącznik nr 13 do Raportu.
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W gminie Ciężkowice aktywnie działa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która m.in. przeprowadza spotkania interwencyjno-motywujące z członkami rodzin
z problemem alkoholowym oraz podejmuje czynności związane z podjęciem leczenia odwykowego.
W roku 2021 do Komisji wpłynęło 12 zgłoszeń

przypadków nadużywania alkoholu, złożono

1 wniosek do Sądu o zobowiązanie do podjęcia przymusowego leczenia odwykowego, natomiast
7 osób po rozmowach z komisją dobrowolnie zostało skierowanych na leczenie odwykowe.
Na dzień 31 grudnia 2021r. dane dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiały
się następująco:

SAVED WATER

•
liczba
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do
spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 24, w tym
liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu powyżej 18%- 19,

CHEMISTRY

• liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy) – 56,

•
liczba
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do
spożycia
w
miejscu
sprzedaży
(lokale
gastronomiczne) – 11, w tym liczba punktów sprzedaży
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 18% – 6,

NEW ENERGIES

• liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do
spożycia
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) –20.

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2021 roku:
poza miejscem sprzedaży - według zawartości alkoholu:
→

do 4,5% (oraz piwa) – 3

→

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) – 4

→

pow. 18% – 6

w miejscu sprzedaży - według zawartości alkoholu:
→

do 4,5% (oraz piwa) – 3

→

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) – 1

→

pow. 18% – 2

W 2021 roku nie prowadzono postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu), w 2021 r. sfinansowane zostały następujące zadania:

→ zajęcia dodatkowe i formy spędzania wolnego czasu w placówkach instytucji kultury
przeznaczone dla dzieci i młodzieży;
→ współfinansowanie programu dla dzieci i młodzieży „Jeżdżę z głową”;
→ współfinansowanie programu dla dzieci i młodzieży „Już pływam”;
→ pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży;
→ pomoc psychologiczna dla osób z rodzin dotkniętych przemocą domową;
→ dodatkowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz działania z zakresu edukacji
profilaktycznej;
→ działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
→ działania profilaktyczne prowadzone przez jednostki organizacyjne gminy we współpracy
z zewnętrznymi podmiotami i organizacjami.
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Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.
Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 12 osób zatrudnionych na umowę
o pracę, w tym: kierownik (1), pracownicy administracyjni/dział księgowości (2), pracownicy socjalni
(6), pracownicy zespołu ds. świadczeń rodzinnych (3). Na umowę zlecenia 3 osoby świadczyły usługi
opiekuńcze. 2 umowy zlecenia zawarto w ramach funkcjonowania Klubu Senior+.

270 RODZIN
OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

W 2021 r. zostało objętych pomocą społeczną 270 rodzin. 442 osobom przyznano decyzją świadczenia
takie jak: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, czy możliwość skorzystania
z placówki opiekuńczej - w ramach zadań zleconych i zadań własnych. Rodzinom przysługiwała możliwość
skorzystania z więcej niż jednej z wymienionych wyżej form pomocy.
Rodziny jednoosobowe korzystały w większości ze świadczeń pieniężnych, natomiast rodziny
wieloosobowe korzystały zarówno ze świadczeń niepieniężnych, jak i pieniężnych. Głównymi
przyczynami udzielenia pomocy rodzinom w 2021 r. były: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo,
niepełnosprawność, bezrobocie oraz wielodzietność.
Pomocy w formie świadczeń pieniężnych udzielono odpowiednio:

→

zasiłki okresowe – 65 rodzin; wypłacono 321 świadczeń na kwotę 133 152 zł,

→

zasiłek celowy otrzymało 136 rodzin na łączną kwotę 75 961 zł,

→

zasiłek stały przyznano 38 osobom, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 210 416 zł.

W roku 2021 praca socjalna prowadzona była z 95 rodzinami.
Z usług opiekuńczych skorzystało 10 osób, a pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
udzielono 1 osobie. Koszt obsługi tego zadania wyniósł 65 681 zł.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadanie związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach tego działania z poradnictwa specjalistycznego w formie
porad psychologa skorzystało 40 osób.
W 2021 r. 11 mieszkańców gminy Ciężkowice, na podstawie decyzji administracyjnych, korzystali z placówek
opiekuńczych funkcjonujących na terenie innych gmin:
→ domy pomocy społecznej: 4 mieszkanki i 7 mieszkańców. Osoby te zostały skierowane do DPS-ów typu:
dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób przewlekle psychicznie
chorych, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
→ noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych: 5 osób bezdomnych (mężczyźni).

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej GOPS refundował wypłaty
świadczenia pieniężnego dla 3 rodzin zastępczych, w których przebywa 7 dzieci. Koszt realizacji tego zadania
to 47 523 zł.
W 2021 r. asystent rodziny objął swoją pracą 8 rodzin, w których wsparciem objętych było 19 dzieci.
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę
2 389 638 zł. Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wyniosła 517 rodzin. Jednorazowe
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w łącznej kwocie 107 000 zł.
Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę 2 648 757 zł, z tego średniomiesięczna liczba osób pobierających:
świadczenie pielęgnacyjne to 74 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy to 42 osoby, zasiłek pielęgnacyjny to 198 osób.
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne. W sumie opłacono składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 291 935 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
67 156 zł - finansowane z budżetu państwa.
Średniomiesięczna liczba osób, pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego to 16 osób. Wypłacono
świadczenia w kwocie 116 734 zł.
W 2021 r. zasiłki dla opiekunów wypłacono średniomiesięcznie dla 27 osób na kwotę 209 402 zł.
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Osoby bezrobotne, studenci oraz wszyscy posiadający tzw. „umowy śmieciowe”, wychowujący dziecko do 1-go
roku życia mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Świadczenie to nie jest
uzależnione od kryterium dochodowego. W 2021 r. GOPS wypłacił 278 takich świadczeń na kwotę 244 671 zł.
W związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
w 2021 r. wpłynęły 3 wnioski. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 12 000 zł.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach w imieniu Burmistrza Gminy Ciężkowice wydał
2 399 decyzji oraz 1 411 rozstrzygnięć, z czego:
1) w ramach pomocy społecznej wydano 1 027 decyzji (przyznanie świadczenia, zmiana decyzji, odmowa
przyznania świadczenia) - brak odwołań.
2) w ramach świadczeń rodzinnych wydano 598 decyzji na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz 747 decyzji na
okres zasiłkowy 2021/2022. Od wydanych decyzji odmownych wpłynęło 24 odwołania, z czego 15 uchylono
i przekazano do ponownego rozpatrzenia, a 9 utrzymano w mocy. Rozstrzygnięcia odwołań przedstawia
poniższa tabela.

LP.

PRZEDMIOT
DECYZJI

ORGAN,
DO KTÓREGO
WNIESIONO
ODWOŁANIE
(SKO,
WOJEWODA)

1.

Świadczenie
pielęgnacyjne

SKO

2.

Świadczenie
pielęgnacyjne

SKO

8 zaskarżonych decyzji utrzymanych w mocy

GOPS

3.

Świadczenie
rodzicielskie

SKO

1 zaskarżona decyzja utrzymana w mocy

GOPS

ROZSTRZYGNIECIE ORGANU WYŻSZEGO STOPNIA
(NP. ZASKARŻONA DECYZJA UTRZYMANA W MOCY; ZASKARŻONA
DECYZJA UCHYLONA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI I W TYM ZAKRESIE ORGAN
ORZEKŁ CO DO ISTOTY SPRAWY; ZASKARŻONA DECYZJA UCHYLONA W
CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI I PRZEKAZANA DO PONOWNEGO ROZPATRZENIA;
POSTĘPOWANIE UMORZONO; WYDANO NOWĄ DECYZJĘ W RAMACH
SAMOKONTROLI)

15 zaskarżonych decyzji uchylonych
w całości lub w części
i przekazanych do ponownego rozpatrzenia

JEDNOSTKA/KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
PROWADZĄCA SPRAWĘ

GOPS
82%
100%

3) w ramach funduszu alimentacyjnego wydano 12 decyzji na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz 15 decyzji na
okres zasiłkowy 2021/2022 - brak odwołań.
4) w ramach świadczenia wychowawczego wydano 1 411 rozstrzygnięć.
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W zakresie pomocy społecznej, w 2021 roku,
realizowano programy:

- w ramach tego programu na funkcjonowanie
Klubu Senior+ w Siekierczynie wydatkowano kwotę

PROGRAM „RODZINA 500+”
-

liczba

rodzin

pobierających

PROGRAM „SENIOR+”

31
świadczenie

wychowawcze w 2021 r. wyniosła 1368. Wypłacono

829

zł.

Średniomiesięczna

frekwencja

uczestników w zajęciach w ramach Klubu Senior+
to 35 osób.

28 068 świadczeń na łączną kwotę 13 951 097 zł
w ramach otrzymanej dotacji.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
– w ramach realizacji tego programu GOPS

RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE

wydawał zaświadczenia o wysokości przeciętnego

I W DOMU”

miesięcznego

– liczba rodzin którym udzielono pomocy
wyniosła 93, natomiast z dożywiania w tych
rodzinach skorzystało 178 dzieci. Zostało wydane
15 880 posiłków na kwotę 61 913 zł. Dodatkowo
przyznano pomoc w formie zasiłku na posiłek
na łączną kwotę 95 568 zł – z zasiłku skorzystało
180 osób. Zadanie dofinansowane ze środków
Wojewody Małopolskiego.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
– w ramach Podprogramu 2020 GOPS wydał
skierowania dla 5 rodzin.

PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
KARTA DUŻEJ RODZINY”
– złożono 73 wnioski o przyznanie Karty Dużej
Rodziny. Kwota realizacji programu pokryta
z dotacji to 855 zł.
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dochodu

osobom

z

terenu

Gminy Ciężkowice. Wydano 44 zaświadczenia.
Realizacja tego programu została pokryta w całości
ze środków własnych.
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Edukacja
W 2021 r. do 31 sierpnia 2021r. funkcjonowało:
→ 8 publicznych szkół podstawowych,
→ 3 przedszkola publiczne (jedno pięciooddziałowe, jedno trzyoddziałowe i jedno
dwuoddziałowe) dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice,
→ 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
→ 3 stołówki szkolne,
→ 8 świetlic szkolnych dla dzieci i młodzieży,
→ 1 niepubliczna szkoła podstawowa, prowadzona przez stowarzyszenie,
→ 2 niepubliczne przedszkola prowadzone: jedno przez stowarzyszenie, drugie przez osobę
fizyczną.
Od 1 września 2021r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej, w skład którego
weszła Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi i Publiczne Przedszkole
w Jastrzębi.
Obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych gminy prowadzi Administracja Samorządowa
Placówek Oświatowych, której stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 7 osób.

ponad 23 miliony złotych
na oświatę i wychowanie
pokrycie subwencją oświatową

54,83%

udział wydatków przeznaczonych na ten cel

wzrósł o ponad 4%
(z 26,37% do 30,41%)
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8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W 2021 r. funkcjonowało 8 szkół podstawowych, do których uczęszczało 962 uczniów.
Na prowadzenie szkół podstawowych Gmina wydała 15 042 385,68 zł.

3 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
W 2021r. funkcjonowały 3 przedszkola publiczne, do których uczęszczało 191 dzieci. Najliczniejszą
grupę stanowią dzieci czteroletnie – 30,37%, następnie sześcioletnie - 27,22%, następnie dzieci
pięcioletnie - 22,5%, dzieci trzyletnie - 18,84%, Na prowadzenie przedszkoli publicznych Gmina
wydała 2 614 457,70 zł w tym : z dotacji przedszkolnej - 183 875,00 zł, Projekt „Dzieciaki na Start”
- 226 860,41, ze środków RFIL z funduszu COVID-19 – 60 000,00 zł.

7 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W 2021 r. funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których
uczęszczało 96 dzieci. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci pięcioletnie - 32,29%, następnie dzieci
czteroletnie - 28,13%, dzieci sześcioletnie - 27,08%, dzieci trzyletnie - 11,46%. Na prowadzenie
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gmina wydała 710 889,13 zł.

średnio 12 uczniów uczęszcza do jednej klasy
W 2021 roku, do jednej klasy uczęszczało średnio 12,33 uczniów - najwięcej w Szkole Podstawowej
w Ciężkowicach – 19,88 uczniów w klasie, a najmniej w Szkole Podstawowej w Bruśniku – 7,75
uczniów w klasie.
Do 8 szkół podstawowych, 3 przedszkoli i 7 oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Ciężkowice uczęszcza 27 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających
orzeczenie o kształceniu specjalnym (z uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim - 2 uczniów, uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych) .
Szkoły podstawowe i przedszkola korzystają
Pedagogicznej w Tarnowie i jej filii w Tuchowie.
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Zdawalność egzaminów ósmoklasisty
w 2021 roku wyniosła

100%
W roku 2021

szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i publicznych przedszkolach było zatrudnionych przeciętnie

148,88 nauczycieli - w przeliczeniu

na pełne etaty, w tym 2,06 etatów nauczycieli stażystów, 20,42 etatów nauczycieli kontraktowych,
18,08 etatów nauczycieli mianowanych, 108,32 etatów nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2021 r.
nie miały miejsca zwolnienia nauczycieli.
Na jednego nauczyciela przypada średnio ponad 6 uczniów (dokładnie 6,46).
W 2021 r. ósmą klasę szkoły podstawowej ukończyło 115 uczniów, w tym w odniesieniu
do poszczególnych szkół:
Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach - 17,
Szkoła Podstawowa w Bruśniku

- 9,

Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach

- 38,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębi

- 14,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrzębi

- 10

Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej

- 6,

Szkoła Podstawowa w Siekierczynie

- 9,

Szkoła Podstawowa w Zborowicach

- 12.

Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do kolejnej klasy. Do egzaminów ósmoklasisty przystąpiło
115 uczniów. Zdawalność egzaminów kończących szkoły wyniosła 100 %.
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W 2021 r. Burmistrz Gminy przyznał nagrody w formie stypendium pieniężnego dla 53 uczniów,
na łączną kwotę 26 650 zł. Nagrody przyznano za:
→

wysoką średnią ocen z przedmiotów edukacyjnych – dla 47 uczniów,

→

wybitne osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim – dla 1 ucznia,

→

wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne – dla 5 uczniów.

Nagrody wręczono podczas spotkania zorganizowanego w dniu 25 czerwca 2021 r.
W roku 2021 w gminie Ciężkowice wszystkie osoby w wieku do 18 lat kontynuowały naukę w szkole
ponadgimnazjalnej.
W roku 2021 r. dowożeni byli uczniowie z Kipsznej do Szkoły Podstawowej w Bogoniowicach
(klasy IV-VIII), z Falkowej

do Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w

Falkowej (kl. IV-VIII),

do SP w Ciężkowicach i do PP w Ciężkowicach z Przedmieścia i Ostruszy. Dowożenie uczniów
odbywa się poprzez zakup biletów miesięcznych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Liczba
dowożonych uczniów – 173 .
Ponadto

Gmina

Ciężkowice

indywidualnie, wynikającego

dokonuje

zwrotu

kosztów

dowożenia

uczniów

przez

rodziców

z obowiązku gminy w związku z odległością miejsca zamieszkania

od szkoły, uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość miejsca zamieszkania od szkoły.
Gmina ponosi również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych do 25 roku
życia. Łącznie na dowożenie Gmina Ciężkowice w roku 2021wydatkowała kwotę 369 650, 78 zł.
Na terenie gminy nie funkcjonują żłobki i kluby dziecięce.

W gminie Ciężkowice funkcjonują niepubliczne podmioty oświatowe, do których, wg stanu na dzień 30 września
2021 r. uczęszczało:

NIEPUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA W PŁAWNEJ
prowadzona przez
Stowarzyszenie „Rozwój Wsi
Pławna” - 69 uczniów
(do pierwszej klasy przyjęto
8 uczniów)

NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE „SŁONECZNA
GROMADA” W PŁAWNEJ
prowadzone przez
Stowarzyszenie „Rozwój Wsi
Pławna” - 41 dzieci

2 274 427,59 zł

NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE „UŚMIECH
DZIECKA” W CIĘŻKOWICACH
prowadzone przez osobę
fizyczną - 100 dzieci

dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych
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W roku 2021 do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice uczęszczały
dzieci nie będące mieszkańcami gminy. Z tego tytułu Gmina otrzymała zwrot środków w wysokości
254 502,48 zł. Również dzieci będące mieszkańcami gminy Ciężkowice uczęszczały do placówek
oświatowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
z

budżetu

gminy

dokonano

zwrotu

kosztów

w

wysokości

100

Z tego tytułu
083,84

zł.

Burmistrz Gminy Ciężkowice, w roku 2021, wydał 5 decyzji administracyjnych dotyczących
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia czterech pracowników młodocianych na kwotę
32 301,47 zł. W odniesieniu do ww. decyzji nie wniesiono odwołań.
Stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przyznano w kwocie

253 815,00 zł
w tym z dotacji MEN

203 319,00 zł ze środków własnych Gminy – 50 496,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r wypłacono stypendium dla 272 uczniów, w tym:
szkoły podstawowe – 179 uczniów , szkoły ponadpodstawowe - 93 W okresie I – XII 2021r. Wypłacono
stypendium dla 230 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 153 uczniów, szkoły ponadpodstawowe 77.
W odniesieniu do ww. decyzji nie wniesiono odwołań.
W zakresie oświaty, w 2021 roku, zrealizowano projekty:
„ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”
– współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego, który obejmował organizację
wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych dla uczniów gminy Ciężkowice cztery
jednodniowe wycieczki do Krakowa Rabki i Ojcowa. Na ten cel wydatkowano kwotę 25 300 zł
w tym ze środków Województwa Małopolskiego - 17 600 zł, wkład własny 7 700 zł. W wycieczkach
uczestniczyło łącznie 176 uczniów szkół podstawowych.
„MAŁOPOLSKIE TALENTY”
– projekt realizowany przez Gminę Ciężkowice od 1 września 2019r. do czerwca 2022r., finansowany
ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa
Wiedzai kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie
uczniów zdolnych, typ. B Koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów
zdolnych. W ramach tego projektu zostało zorganizowane Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych
(CWUZ) w budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach. Szkoła została
wyposażona w pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane na poszczególnych zajęciach
z uczniami.
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W

roku

2021

przyrodnicze,
Od

lutego

realizowane

technologii
2021

do

były

zajęcia

z

języka

informacyjno-komunikacyjnych
czerwca

uczniowie: I etap edukacyjny

2021r.

w

ramach

angielskiego,

(TIK)
II

oraz

edycji

matematyczno-

przedsiębiorczości.

projektu

uczestniczyli

98 uczniów, II etap edukacyjny: 113 uczniów. Uczniowie

realizowali zajęcia zdalnie. Od miesiąca października 2021r. zrealizowane zostały częściowo zajęcia
III edycji, uczestniczyło w nich 159 uczniów I etap – 62 uczniów, i II etap edukacyjny – 97 uczniów.
Uczniowie byli dowożeni autobusem szkolnym z terenu całej naszej Gminy. W roku 2021 została
wydatkowana kwota 292 778,29 zł.
„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
– w ramach którego odbywała się nauka jazdy na nartach na wyciągu „Jurasówka” w Siemiechowie.
Uczestniczyło w niej 84 uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu Gminy
Ciężkowice. Zajęcia, w siedmiu grupach, prowadziło czterech wykwalifikowanych instruktorów nauki
jazdy na nartach. Dzieci opanowały podstawy nauki jazdy na nartach zjazdowych, umiejętność
bezpiecznego zachowania się na stoku narciarskim, nauczyły się dekalogu narciarza, nabyły
umiejętność jazdy w kasku. Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia programu „Jeżdżę z głową”.
Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 36 538,00 zł w tym dofinasowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 11 100 zł, wpłaty rodziców 10 798,00 zł ze środków
przeciwdziałania alkoholizmowi – 14 640 zł.
„NAUKA PŁYWANIA”
– projekt w całości finansowany ze środków własnych Gminy Ciężkowice. Całość zadania 53 000 zł
w tym 30 000 zł wpłaty rodziców, 23 000 zł środki przeciwdziałania alkoholizmowi. W projekcie wzięło
udział 150 uczniów w 10 grupach. Nauka pływania prowadzona była na pływalni w Stróżach przez
trzech wykwalifikowanych instruktorów.
„DZIECIAKI NA START”
– projekt rozpoczął się 9 listopada 2020r. W ramach tego projektu

została wykonana

modernizacja części budynku SP Nr 1 w Jastrzębi dla potrzeb nowej siedziby przedszkola. Powiększona
została liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego i utworzono trzeci oddział.
Przedszkole zostało doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W roku 2021 wydatkowano na ten cel
kwotę 226 860,41 zł, zakupiono wyposażenie do trzeciego oddziału, pomoce dydaktyczne na kwotę
34 289,64 oraz realizowane były zajęcie dla dzieci języka angielskiego, logopedyczne,
matematyczno-przyrodnicze oraz gimnastyki korekcyjnej.
Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i przedszkolach Gminy
Ciężkowice za rok szkolny 2020/2021 została przedstawiona Radzie Miejskiej w Ciężkowicach
w terminie przewidzianym przepisami i stanowi załącznik nr 14 do Raportu.
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Działalność kulturalna
W gminie Cieżkowice w 2021 r. funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury:

CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
GMINY CIĘŻKOWICE

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W CIĘŻKOWICACH

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice (CKiP) swoją działalność prowadzi w następujących
obiektach:
→ Ratusz w Ciężkowicach – siedziba główna CKiP,
→ Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach,
→ Amfiteatr Letni w Ciężkowicach,
→ Dom Kultury w Jastrzębi,
→ Muzeum Etnograficzne „Grociarnia” w Jastrzębi,
→ Punkt Informacji Turystycznej w Skamieniałym Mieście,
→ kluby wiejskie w Bogoniowicach, Bruśniku, Kipsznej, Ostruszy, Pławnej, Siekierczynie, Tursku,
Zborowicach,
→ kompleks boisk sportowych w Ciężkowicach.
W 2021r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice średnio zatrudnionych było 18 osób tj. 15,11
etatu. W ramach amatorskiego ruchu artystycznego przy Centrum Kultury działają:
→ Kapela Ludowa „Pogórzanie”,
→ Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Jastrzębianie” – dwie grupy wiekowe,
→ Orkiestra Dęta OSP im. Jana Muchy w Ciężkowicach,
→ zespół zainteresowań plastycznych „Skalniaczek” w Ciężkowicach,
→ zespół zainteresowań plastycznych „Rondelek” w Jastrzębi,
→ Ognisko Muzyczne, w ramach którego jest prowadzona nauka gry na skrzypcach oraz
instrumentach dętych,
→ Pracownia ORANGE.
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W

2021

roku,

działalność

Centrum

Kultury,

ze względu na trwający stan epidemii, była
ograniczona, głównie w kontekście organizacji
warsztatów i zajęć w formule stacjonarnej. Mimo
to, odnotowano ponad 40 wydarzeń o charakterze
kulturalnym

-

w

tym:

akcje

promocyjne,

przeglądy, konkursy, spotkania autorskie, wykłady,
konferencje,

wystawy,

imprezy

plenerowe,

uroczystości patriotyczne - dla których Centrum
Kultury było organizatorem lub współorganizatorem.
Mimo ograniczeń w spotkaniach i prowadzeniu
warsztatów, Centrum Kultury prowadziło zdalne
lekcje

doszkalające

gry

na

instrumentach,

udostępniało materiały - zadania plastyczne do
samodzielnego wykonania w domu, a w sytuacji
zawieszenia ograniczeń, niezwłocznie powracało
do prowadzenia stacjonarnych zajęć dla dzieci
i młodzieży, zarówno w Ratuszu w Ciężkowicach
jak i Domu Kultury w Jastrzębi. Prowadzone
były warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci
i młodzieży, spotkania i próby chóru, zajęcia
taneczno – sportowe. Udostępniano także sale na
organizację kursów zewnętrznych dla seniorów,
spotkań i warsztatów projektowych dla dzieci
i młodzieży.
Bardzo duża część działań kulturalnych przeniesiona została w sferę Internetu – nagrywano
i udostępniano materiały filmowe o tematyce kulturalnej i patriotycznej, nawiązujące do miejsc,
legend lub wydarzeń historycznych. Materiały prócz wartości edukacyjnej, powstały z myślą o szerszym
i bogatszym upowszechnianiu dziedzictwa kulturalnego i historycznego regionu oraz jego promocji.
W 2021 roku po raz pierwszy zorganizowano i przeprowadzono 3-dniowy Festiwal Wikliny – imprezę
o zasięgu międzynarodowym, mającą na celu powrót do tradycji wykonywania dawnego rzemiosła,
jakim jest plecionkarstwo, a z którego Ciężkowice były znane w przeszłości. W ramach Festiwalu odbyła się
konferencja naukowo-historyczna na temat plecionkarstwa, zorganizowane zostały ogólnodostępne
warsztaty plecionkarskie, które odbywały się w Parku Zdrojowym oraz na płycie Rynku w Ciężkowicach,
a także performance „Splecione Myśli”, którego efektem było powstanie wielkoformatowej rzeźby
w Parku Zdrojowym. Festiwalowi towarzyszyły występy zespołów ludowych, kapel, artystów scenicznych
oraz koncerty skrzypcowe. Festiwal zakończył Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników, który jest
cykliczną imprezą promującą lokalnych twórców, artystów i rękodzielników.
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Centrum Kultury zrealizowało lub wspierało
realizację projektów z udziałem środków
finansowych pochodzących spoza budżetu gminy:

Centrum Kultury w roku 2021 poświęciło swoją
uwagę wzmocnieniu i rozwojowi informacji
turystycznej,

a

przede

wszystkim

promocji

i udostępniania dziedzictwa kulturowego gminy
Ciężkowice. Obserwując tendencję wzrostową
„POWRÓT DO TRADYCJI – MIĘDZYNARODOWE

w zakresie ruchu turystycznego w rezerwacie

SPOTKANIA PLECIONKARSKIE W CIĘŻKOWICACH”

„Skamieniałe Miasto”, poczyniono wszelkie kroki,

– finansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.

aby miejsce to przyciągało jak największą liczbę
turystów i stało się miejscem rozpoznawalnym
i popularnym wśród turystów.

„REMONT ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO NOWYCH

Centrum Kultury położyło również nacisk na

FUNKCJI AMFITEATRU W CIĘŻKOWICACH”

zbudowanie

– finansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.

atrakcyjnej

oferty

zwiedzania

Muzeum Przyrodniczego im. K. i W. Tomków
w

Ciężkowicach,

które

mimo

czasowego

zamknięcia, przyciągnęło bardzo dużą liczbę
EVENTY Z ORKIESTRĄ DĘTĄ

turystów

indywidualnych

oraz

wycieczek

zorganizowanych.

– finansowanie: Województwo Małopolskie.

„EKOLOGIA – LEPSZE MAŁE CZYNY, NIŻ WIELKIE
SŁOWA”
– finansowanie: Narodowy Instytut Wolności
–
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego – wsparcie merytoryczne.

„MASZ BABO KOŁO!”
– czyli jak efektywnie działać i promować kulturę ludową
w kole gospodyń wiejskich – finansowanie: Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego – wsparcie merytoryczne.

„REWITALIZACJA
Z

ODNOWIENIEM

INFRASTRUKTURY

SZLAKÓW
I

WRAZ

DOPOSAŻENIEM

REZERWATU

PRZYRODY

NIEOŻYWIONEJ „SKAMIENIAŁE MIASTO” ETAP II”
– Województwo Małopolskie – wsparcie merytoryczne.
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Rezerwat Przyrody „Skamieniałe Miasto” odwiedziło ponad 70 000 turystów (dane na podstawie
sprzedaży biletów). Frekwencja w rezerwacie „Skamieniałe Miasto” w 2021:

31 111 tys.

70 740 tys.

BILETÓW ULGOWYCH

BILETÓW ŁĄCZNIE

39 629 tys.
BILETÓW NORMALNYCH

Muzeum Przyrodnicze odwiedziło ponad 16 000 osób (dane na podstawie sprzedaży biletów).
Frekwencja w Muzeum Przyrodniczym w 2021:

4 251 tys.
BILETÓW NORMALNYCH

11 837 tys.
BILETÓW ULGOWYCH

16 080 tys.
BILETÓW ŁĄCZNIE
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Muzeum Etnograficzne „Grociarnia” w Jastrzębi przyjęło wycieczki i turystów indywidualnych
w liczbie ponad 400 osób. W Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków
w Ciężkowicach oraz w Rezerwacie Przyrody „Skamieniałe Miasto” świadczono usługi
przewodnika – dla 263 zorganizowanych grup w muzeum i 131 grup w Skamieniałym Mieście.
Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy
Ciężkowice za rok 2021 zostało przekazane Radzie Miejskiej dnia 14 marca 2021 roku i stanowi
załącznik nr 15 do Raportu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach (MGBP) jest samorządową instytucją kultury.
Służy mieszkańcom Gminy oraz osobom przebywającym na jej terenie w zakresie udostępniania
zbiorów, zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje
literaturę i organizuje życie kulturalno-oświatowe. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność
informacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami
i instytucjami. W strukturze MGBP znajduje się Biblioteka Główna w Ciężkowicach (oddziały:
Wypożyczalnia dla dorosłych, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, Czytelnia oraz Czytelnia
Internetowa) oraz dwie filie biblioteczne w miejscowościach: Bruśnik i Jastrzębia. Zarówno
Biblioteka główna jak i jej filie zapewniają czytelnikom:

→ dostęp do katalogów on-line,
→

możliwość zdalnego składania zamówie na materiały biblioteczne,

→

możliwość rezerwacji zbiorów już dostępnych,

→ możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych,
→ elektroniczne (e-mail) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
→ zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji.
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Oferta Biblioteki:

DOSTĘP DO

E-BOOKI
ponad

2 000 tys.

PLATFORMA KSIĄŻEK
IBUK LIBRA

egzemplarzy

ROBOTY
DO NAUKI
PROGRAMOWANIA

MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ
ELEKTRONICZNEJ
WYPOŻYCZALNI
ACADEMICA

SPRZĘT KOMPUTEROWY,
TABLETY ORAZ KOPIARKI

GRY ( PLANSZOWE,

Z USŁUGĄ SKANOWANIA I

EDUKACYJNE)

DRUKOWANIA

MGBP jest członkiem dwóch konsorcjów bibliotek małopolskich w ramach których prowadzi zakup
e-booków. IBUKLibra czytelnia internetowa zawierająca w 90% książki naukowe oraz Legimi, w ramach
którego dostępne jest prawie 60 tysięcy tytułów z beletrystyki i nie tylko. W Bibliotece dostępne są kody
dostępu do zasobów e-booków.

“CZYTAK”
specjalistyczne urządzenie dla osób niewidomych i słabowidzących
Biblioteka prowadzi ułatwienia dla osób chorych i niepełnosprawnych. W ramach akcji „Książka na
telefon” dostarczamy książki naszym czytelnikom do domu, udostępniamy urządzenie – Czytak,
stosowany do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Ponadto – na podstawie porozumienia
– MGBP otrzymała bezpłatnie dostęp do zbioru 1 623 cyfrowych książek mówionych. Przy Bibliotece
w Ciężkowicach i Jastrzębi działają Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych a w Bruśniku - Koło Przyjaciół
Biblioteki. Działają również punkty bookcrossingowe.
Biblioteka posiada na bieżąco aktualizowaną stronę internetową. Swoją działalność promuje również na
portalu społecznościowym - Facebook . W 2021 roku jednostka zatrudniała 6 pracowników (3,75 etatu)
w tym: na stanowiskach merytorycznych -4, stanowisko administracyjne - 1, 1 - osoba obsługi.
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy,
jak również beletrystykę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stan księgozbioru Biblioteki wynosi obecnie
36 239 woluminów w tym w Bibliotece w Ciężkowicach -19 749 woluminów i 59 audiobooków, Bruśnik - 8 763,
Jastrzębia -7727 woluminy.
W roku 2021 Biblioteka wzbogaciła się o 1 893 książeki zarówno z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, jak i literatury popularnonaukowej. Usunięto z księgozbioru (zubytkowano) - 1 087 woluminów.
Zarejestrowano 1 605 użytkowników, udostępniano następujące rodzaje zbiorów: książki, czasopisma,
audiobooki. Wypożyczenia tych zbiorów wyniosły 22 153 sztuk w ciągu całego roku. Prenumerowano
2 tytuły czasopism-dzienniki ogólnopolskie. Dobór tytułów do prenumeraty odbywa się pod kątem
zapotrzebowania czytelników. Ilość użytkowanych przez Bibliotekę komputerów wynosi -8, w tym
komputery dostępne dla czytelników – 4 sztuk. Wszystkie komputery posiadają dostęp do internetu. MGBP
prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną mającą na celu promocję czytelnictwa.
W roku 2021r. w ograniczonej jeszcze formie - wydarzenia zorganizowano na żywo oraz on-line. Z imprez
cyklicznych na uwagę zasługują:
→ „Narodowe Czytanie”,
→ „Cała Polska czyta dzieciom”,
→ „Mała Książka Wielki Człowiek”,
→ „Książka i róża”,
→ „Tydzień Bibliotek”,

ponad

22 tys.

wypożyczeń
w ciągu roku

→ „Bookcrossing-uwolnij książki, dziel się z innymi”,
→ Dyskusyjny Klub Książki.
Wśród wydarzeń znalazły się spotkanie autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy, Gminny Konkurs Recytatorski
dla klas I-III on-line, czytanie dla przedszkolaków on-line, ferie i wakacje w bibliotece, recital poezji śpiewanej,
wycieczki do biblioteki,
Na stronie internetowej Biblioteki oraz profilu Facebook udostępniano linki do wirtualnych wydarzeń
kulturalnych oraz miejsc, w których można czytać książki. Biblioteka aktywnie współpracuje z instytucjami,
szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej Gminy.
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Realizowane projekty i programy:
„ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH – PRIORYTET 1”
– pozyskane środki - 20 000,00 zł, za które zakupiono 908 książek.
„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
– Biblioteka otrzymała wyprawki czytelnicze.
„SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE TARNOWSKIM”
– po zakończeniu Biblioteka zostanie wyposażona w nowy sprzęt komputerowy.
„EKOLOGIA – LEPSZE MAŁE CZYNY, NIŻ WIELKIE SŁOWA”
– powstała mobilna gra terenowa po Skamieniałym Mieście.
SPOTKANIE AUTORSKIE Z TANIĄ VALKO W RAMACH DZIAŁAJĄCEGO PRZY MGBP W CIĘŻKOWICACH
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
– dofinansowanie 1 350,00 zł - Instytut Książki.
KONCERT-RECITAL ”PO CO JEST NOC” NA PODSTAWIE UTWORÓW EDWARDA STACHURY
– 2 000,00 zł - sfinansowane ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
ZAKUP LEKTUR SZKOLNYCH
– 3 000,00 zł – sfinansowane z budżetu Sołectwa Ciężkowice.

BUDŻET BIBLIOTEKI

330 342, 67 zł

z czego

DOTACJA PODMIOTOWA
OD GMINY

308 000, 00 zł

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach
za rok 2021 zostało przekazane Radzie Miejskiej 11 marca 2022r. i stanowi załącznik nr 16 do Raportu.
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Przedsiębiorcy
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2021 na terenie Gminy Ciężkowice
funkcjonowało 838 podmiotów gospodarki narodowej. Z czego 29 podmiotów sektora publicznego
i 851 sektora prywatnego. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
w 2021 r. zarejestrowano 24 nowych przedsiębiorców, a wyrejestrowano 29.

838

PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
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GMINA CIĘŻKOWICE

NAZWA
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RODZAJE
PODMIOTÓW GOSPODARKI
NARODOWEJ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

podmioty gospodarki narodowej ogółem

668

690

713

748

827

838

941

sektor publiczny - ogółem

39

38

38

28

28

29

31

sektor publiczny
- państwowe
i samorządowe jednostki
prawa budżetowego

35

34

34

24

24

25

27

sektor
publiczny
- przedsiębiorstwa
państwowe

0

0

0

0

0

0

0

sektor publiczny - spółki
handlowe

0

0

0

0

0

0

0

sektor publiczny - spółki
handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego

0

0

0

0

0

0

0

sektor prywatny - ogółem

628

651

674

719

798

851

910

sektor prywatny - osoby
fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

535

552

571

610

684

731

786

sektor prywatny - spółki
handlowe

14

17

17

18

22

26

30

sektor prywatny - spółki
handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego

2

2

2

2

2

2

2

sektor prywatny
- spółdzielnie

2

2

2

2

2

2

2

sektor prywatny - fundacje

0

0

0

1

1

1

1

sektor prywatny
- stowarzyszenia
i organizacje społeczne

19

20

23

23

23

25

25
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Bezpieczeństwo publiczne
Do zadań własnych gminy należą sprawy porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli,
ochrony
tym

przeciwpożarowej
także

i

zarządzanie

przeciwpowodziowej,

kryzysowe.

Zadania

w

te

realizuje

Burmistrz, przy pomocy urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, przy stałej współpracy
m.in. z policją, strażą pożarną, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na bieżąco
prowadzona jest wymiana informacji oraz wspólne monitorowanie zagrożeń.
W
roku

2020
nadal

Narodowego

roku

rozpoczęła
była

Programu

wielką

się

pandemia

próbą

Szczepień

dla

przeciw

koronawirusa,

całego

która

społeczeństwa.,

COVID-19

Urząd

w
W

Gminy

2021
ramach

wspólnie

z jednostkami OSP Ciężkowice i Zborowice przez kilka miesięcy organizował transport (dowóz)
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
W ramach działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 zorganizowano w dniu 25 czerwca
2021r. na terenie Gminy Ciężkowice (przy okazji otwarcia Parku Zdrojowego im. Burmistrza
Zbigniewa Jurkiewicza) punkt szczepień w budynku Ratusza na płycie Rynku z możliwością
zaszczepienia się przeciw COVID-19 jednorazową dawką Johnson&Johnson. Podczas imprezy
funkcjonowały stoiska, na których były widoczne materiały promujące szczepienia. Materiały
promocyjne były rozdawane także uczestnikom wydarzenia zachęcając ich tym do szczepień.
Na bieżąco udzielane były informacje dotyczące możliwości zaszczepienia jednorazową dawką
Johnson&Johnson. W wyniku tej akcji zaszczepiło się 240 osób.

240

osób zaszczepionych
w zorganizowanym
punkcie szczepień
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W gminie Ciężkowice działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, na czele którego stoi
Burmistrz. W 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia Zespołu. Pierwsze odbyło się w dniu 30 sierpnia
2021 i powołane było w trybie natychmiastowym w związku z intensywnymi opadami deszczu.
Kolejne odbyło się w dniu 27 września 2021 roku i poświęcone było głównie trwającej pandemii
koronawirusa.
W 2021 roku, na terenie gminy Ciężkowice odnotowano dwa zdarzenia kryzysowe. Pierwsze
w

dniu 30 sierpnia 2021, kiedy miały miejsce intensywne opady deszczu. Zarządzeniem

Burmistrza nr 254/2021 wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego, a następnie
Zarządzeniem Burmistrza nr 255/2021 wprowadzono alarm przeciwpowodziowy na terenie
gminy.
Kolejne zdarzenie odnotowano w dniu 17 września 2021, kiedy również nastąpiły intensywne
opady deszczu. Zarządzeniem Burmistrza nr 463/2021 wprowadzono stan pogotowia
przeciwpowodziowego.
Za pośrednictwem strony internetowej Gminy, na bieżąco upubliczniane są ostrzeżenia
meteorologiczne, a osoby funkcyjne Urzędu Gminy oraz przedstawiciele jednostek OSP, Policji
i Ciężkowickiej Jednostki Usług Komunalnych otrzymują komunikaty meteorologiczne. Ponadto
osoby objęte systemem powiadamiania sms-owego (124 mieszkańców) otrzymują wiadomości
uzyskane przez Gminę z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie lub
z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, informujące o przekroczeniu stanów
ostrzegawczych i alarmowych rzeki Biała Tarnowska na wodowskazach znajdujących się w Pławnej
i Ciężkowicach.
W roku 2021 do listy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej rocznik 2002
ujętych zostało 63 mężczyzn i 4 kobiety. Kwalifikację, w której uczestniczył przedstawiciel Burmistrza,
przeprowadzono w dniach 3 i 6 września 2021 r.

62

63

4

NA LIŚCIE OSÓB PODLEGAJĄCH
KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

MĘŻCZYZN

KOBIETY

W ROKU 2021

RAPORT 2021

Na terenie gminy Ciężkowice funkcjonuje 6 ochotniczych straży pożarnych, z których 2 – OSP Ciężkowice
i OSP Zborowice - włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendantem Gminnym
OSP jest Druh Krzysztof Śliwa, a Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
– Druh Augustyn Włudyka, prezesami pozostałych jednostek są:

→

OSP Bruśnik – Druhna Monika Żaba

→

OSP Ciężkowice – Druh Marcin Śliwa

→

OSP Falkowa – Druh Marek Stec

→

OSP Jastrzębia – Druh Jan Gaborek

→

OSP Kipszna – Druh Kazimierz Gniadek

→

OSP Zborowice – Druh Marcin Szymczyk

183

WYJAZDY DO ZDARZEŃ
LICZBA WYJAZDÓW DO ZDARZEŃ

OSP

POŻARY

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
(WYPADKI DROGOWE, AKCJE
POWODZIOWE, WICHURY)

WYJAZDY
GOSPODARCZE

Bruśnik

2

7

5

Ciężkowice

10

53

26

Falkowa

0

0

6

Jastrzębia

5

15

10

Kipszna

0

1

6

Zborowice

5

25

7

RAZEM

22

101
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Szczegółowa informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ciężkowice
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego Raportu.
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Sprawy obywatelskie
W 2021 roku realizowane były zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów
powszechnych:

wyborów uzupełniających
w okręgu wyborczym nr 10

przedterminowych wyborów
Burmistrza Gminy Ciężkowice

W związku z wygaśnięciem mandatu Burmistrza przed upływem kadencji zostały przeprowadzone na
ww. urząd wybory przedterminowe, których data, ze względu na stan pandemii, wyznaczana była kolejno
na dzień:
→ 28 lutego 2021 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim
Dz.U. z 2021 r. poz.3),
→ 11 kwietnia 2021 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie
małopolskim Dz.U. z 2021 r. poz.193),
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•

9 maja 2021 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie
małopolskim Dz.U. z 2021 r. poz. 590),
•

13 czerwca 2021 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie
małopolskim Dz.U. z 2021 r. poz. 800).
II tura głosowania przeprowadzona została 27 czerwca 2021 r.

Frekwencja wyborcza wyniosła

38,39 %

39,17 %

w I turze

w II turze

W dniu 18 maja 2021 r. w gminie Ciężkowice miała miejsce wizyta Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza
Morawieckiego. Spotkanie z mieszkańcami gminy oraz samorządowcami regionu tarnowskiego odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi. Program wizyty objął złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana
Pawła II, konferencję plenerową oraz spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów, których tematem
wiodącym było przedstawienie założeń rządowego programu pn. Polski Ład.
27 grudnia 2021 r. Gmina Ciężkowice wystąpiła z wnioskiem do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektów symboli Gminy: herbu, flagi, baneru, flagi
stolikowej, pieczęci oraz sztandaru. Autorem ww. symboli oraz opracowania historyczno-heraldycznego jest
p. Włodzimierz Chorązki.
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W

2021

roku,

na

wniosek

Burmistrza

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Gminy Ciężkowice, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej nadał Medal Złoty za Długoletnią

•

Lucjan Dyngosz, zam. w Bruśniku;

Służbę p. Ewie Bajorek – byłemu pracownikowi

•

Mieczysław Kapałka,

Urzędu Gminy Ciężkowice oraz Medale za

zam. w Ciężkowicach;

„Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 17 par

•

Ewa Kurzawa, zam. w Falkowej;

małżeńskich.

•

Mieczysław Tabiś, zam. w Pławnej;

•

Tadeusz Truchan,

W latach 2020 i 2021, ze względu na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej

zam. w Bogoniowicach;
•

Jakub Sowa, zam. w Kąśnej Dolnej.

brak było możliwości zorganizowania dla
jubilatów uroczystości wręczenia przyznanych

Ponadto,

medali. Uroczystość ta miała miejsce dopiero

Ciężkowic,

który tę funkcję pełni od 27

w roku bieżącym - w dniu 29 marca.

lat,

uznany

p.Mieczysław

został

Powiatu
Ponadto,

Postanowieniem

Kapałka

Najlepszym

Tarnowskiego

–

sołtys

Sołtysem

2020.

Tytuł

Prezydeta

wręczono podczas spotkania z sołtysami,

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia

zorganizowanego w Centrum Paderewskiego

2021 r. został nadany Panu Ryszardowi

w Kąśnej Dolnej, przez Starostwo Powiatowe

Zięcina – mieszkańcowi Gminy Ciężkowice,

w Tarnowie i Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Tarnowskiej.

Aktu wręczenia ww. odznaczenia dokonał
Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz
w dniu 30 kwietnia 2021 r. podczas XXVII sesji
Rady Miejskiej w Ciężkowicach.

W związku z zakończeniem budowy

W lutym 2021 roku, złożone zostały wnioski
o nadanie Złotego Krzyża Zasługi – pośmiertnie
dla śp. Zbigniewa Jurkiewicza – byłego
Burmistrza

Gminy

Ciężkowice

oraz

śp. Stanisława Harafa – byłego Zastępcy
Burmistrza Gminy Ciężkowice.
Podczas sesji, odbytej w dniu 1 grudnia 2021 r.,
Rada Miejska w Ciężkowicach nadała, uchwałą
nr XXXVI/313/21, tytuły honorowe Zasłużony
dla Gminy Ciężkowice sześciu osobom, które
– od roku 1990 – pełniły funkcję radnego lub
sołtysa co najmniej pięć pełnych kadencji.
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obiektu
w

parkowego,

Ciężkowicach

oraz

położonego
oddaniem

go

do użytku publicznego Rada Miejska
w Ciężkowicach, uchwałą nr XXVI/235/21
z dnia 13 kwietnia 2021 r. nadała
ww. terenom zieleni parkowej wraz
z infrastrukturą nazwę

Park Zdrojowy
imienia
Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza.

RAPORT 2021

106
WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wypełniając obowiązek ustawowy, Gmina Ciężkowice udostępnia informacje o sprawach publicznych
poprzez ogłaszanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnianie informacji na wniosek.
W 2021 r. do Urzędu Gminy Ciężkowice wpłynęło 106 wniosków (dla porównania – w 2020 r – 62). Dotyczyły
one m.in. dokumentów i danych finansowych Gminy, realizowanych przez Gminę projektów i inwestycji,
organizacji ruchu, dróg publicznych i innych nieruchomości komunalnych, odnawialnych źródeł energii,
przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadzonych przez urząd rejestrów i ewidencji, wydanych decyzji
administracyjnych, zawartych umów cywilno-prawnych, bezpieczeństwa danych, ochrony sygnalistów,
realizacji zadań z zakresu gospodarowania mieniem, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wszystkie wnioski zrealizowano, w związku z czym nie została wydana
żadna decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

W 2021 roku do organów Gminy Ciężkowice wpłynęło 5 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego:
1) skarga złożona do Rady Miejskiej w Ciężkowicach na działalność pełniącego funkcję Burmistrza Gminy
Ciężkowice; uznana za bezzasadną (uchwała nr XXVIII/260/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 maja
2021 r.);
2) skarga złożona do Burmistrza na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
została przekazana do załatwienia wg właściwości do Rady Miejskiej w Ciężkowicach; uznana za bezzasadną
(uchwała nr XXIX/270/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 31 maja 2021 r.);
3) skarga złożona do Burmistrza na Posterunek Policji w Ciężkowicach została przekazana do załatwienia
wg właściwości do Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie; uznana za bezzasadną (pismo KMP Znak:
TAO.S.0510.13.2021);
4) skarga do Burmistrza Gminy Ciężkowice na pracownika GOPS została przekazana do załatwienia wg
właściwości do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; uznana za bezzasadną (pismo Znak:
GOPS.051-1/21);
5) skarga do Burmistrza Gminy Ciężkowice na sposób załatwienia skargi przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ciężkowicach została przekazana do załatwienia wg właściwości do Rady Miejskiej
w Ciężkowicach; uznana za bezzasadną (uchwała nr XXXV/312/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia
27 października 2021 r.).
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W 2021 roku do organów Gminy wpłynęło 9 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego:

WNIOSEK SIEROWANY

WNIOSEK DO RADY MIEJSKIEJ

WNIOSEK DO RADY MIEJSKIEJ

DO BURMISTRZA

W CIĘŻKOWICACH

W CIĘŻKOWICACH

- w sprawie wykonania, w Urzędzie
Gminy, podjazdu dla osób ze
szczególnymi potrzebami; działania
w
przedmiotowym
zakresie
zostały podjęte przed wpłynięciem
wniosku; w roku 2021 podjazd został
wykonany.

w
sprawie
przeprowadzenia
kontroli umowy dzierżawy działki nr 261
w Zborowicach; wniosek nie został
uwzględniony (uchwała nr XXXIII/295/21
Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia
15 września 2021 r.).

- w sprawie nagrywania i udostępniania
posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej
w Ciężkowicach; wniosek nie został
uwzględniony (uchwała nr XXIX/271/21
Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia
31 maja 2021 r.).

WNIOSEK SKIEROWANY

WNIOSEK SKIEROWANY

DO BURMISTRZA

DO BURMISTRZA

- przekazany zgodnie z właściwością
do
Rady
Miejskiej,
w
sprawie
utworzenia
Młodzieżowej
Rady
Gminy; wniosek nie został uwzględniony
(uchwała nr XXXIII/293/21 Rady Miejskiej
w Ciężkowicach z dnia 15 września
2021 r.).

- przekazany zgodnie z właściwością
do
Rady
Miejskiej,
w
sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
wniosek
nie
został
uwzględniony
(uchwała nr XXXIII/294/21 Rady Miejskiej
w Ciężkowicach z dnia 15 września 2021 r.).

WNIOSEK SKIEROWANY
DO BURMISTRZA
- o przyznanie zasiłku celowego na
zakup mieszkania został przekazany do
załatwienia wg właściwości do Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
decyzją znak: GOPS.5104-1/2021 z dnia
10 grudnia 2021 r. odmówiono
przyznania zasiłku celowego.

WNIOSEK SKIEROWANY

WNIOSEK SKIEROWANY

WNIOSEK SKIEROWANY

DO BURMISTRZA

DO BURMISTRZA

DO BURMISTRZA

- o przyznanie zasiłku celowego
na zakup domu został przekazany
do załatwienia wg właściwości do
Kierownika
Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej; postanowieniem
znak:
GOPS.5104-6/21
z
dnia
22 grudnia 2021 r. odmówiono
wszczęcia postepowania w sprawie
przyznania zasiłku celowego.

- o przyznanie zasiłku celowego na zakup
domu lub mieszkania został przekazany do
załatwienia wg właściwości do Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
postanowieniem znak: GOPS.5104-7/21
z dnia 22 grudnia 2021 r. odmówiono
wszczęcia postepowania w sprawie
przyznania zasiłku celowego.

- o przyznanie zasiłku celowego na
zakup gruntu, domu lub mieszkania został
przekazany do załatwienia wg właściwości
do Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej; postanowieniem
znak:
GOPS.5104-7/2/21
z
dnia
22 grudnia 2021 r. odmówiono wszczęcia
postepowania w sprawie przyznania
zasiłku celowego.

21 grudnia 2021 roku do Rady Miejskiej w Ciężkowicach wpłynęła 1 petycja w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydawania zakazów stosowania
kwarantanny i izolacji medycznej, zakazu stosowania szczepionek mRNA. Petycja uznana została za
niezasadną (uchwała nr XXXVIII/338/22 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 19 stycznia 2022 r.);
W minionym roku nie sporządzano testamentu allograficznego.
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W dniach od 14 do 29 października 2021 r. w miejscowościach Jastrzębia i Kipszna zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne, celem których było zebranie od mieszkańców sołectw opinii na
temat zmiany nazwy urzędowej, w dopełniaczu, miejscowości Jastrzębia z obowiązującej „Jastrzębiej”
na „Jastrzębi” oraz miejscowości Kipszna z obowiązującej „Kipszny” na „Kipsznej”.
W konsultacjach przeprowadzonych w miejscowości Jastrzębia udział wzięło 287 osób, w tym 30 osób nie
będących mieszkańcami sołectwa, których głosy nie zostały policzone.

FREKWENCJA - 20,93 %
Głosy “za” 234
Głosy “przeciw” 20
Głosy “nie mam zdania” 3

W miejscowości Kipszna w konsultacjach wzięło udział 83 osoby (1 osoba nie będąca mieszkańcem
miejscowości).

FREKWENCJA - 28,08 %
Głosy “za” 78
Głosy “przeciw” 2
Głosy “nie mam zdania”: 2

Mając na uwadze wolę mieszkańców w zakresie dokonania przedmiotowych zmian podjęto dalsze
czynności proceduralne.

144

nieodpłatne
porady prawne

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą
Ciężkowice, a Powiatem Tarnowskim, w ciężkowickim
ratuszu

prowadzony

Pomocy Prawnej.

jest

Punkt

Nieodpłatnej

W 2021 roku dyżury radców

prawnych w Ciężkowicach odbywały się 3 razy
w tygodniu. Łącznie udzielono 144 porady.
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Kontrole i audyty
W okresie od 24 marca do 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Ciężkowice przeprowadzona została kontrola,
przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, której celem była ocena wykonania
w latach 2017-2019 działań określonych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu
ekologicznego.
W wyniku kontroli stwierdzono niezrealizowanie działania ww. Programu w zakresie osiągnięcia wymaganego
ograniczenia emisji dla wskaźników PM10, PM2.5, CO2 oraz benzu(a)pirenu dla Gminy Ciężkowice. Wszczęto
postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary Burmistrzowi Gminy Ciężkowice. Gmina złożyła
stosowne wyjaśnienia. Do dnia sporządzania raportu postępowanie nie zostało zakończone wydaniem decyzji
administracyjnej.
Biuro Audytu i Kontrli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniach 8-9 kwietnia 2021 r. oraz
12-16 kwietnia 2021 r. przeprowadziło kontrolę problemową w Gminie Ciężkowice w zakresie udzielonych dotacji,
dotyczących:
→ modernizacji dróg do gruntów rolnych;
→ zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Ciężkowicach;
→ zapewnienia

gotowości

bojowej

jednostkom

OSP,

dotkniętym

skutkami

powodzi

w maju 2019 roku.
W wyniku kontroli Gmina została zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł.
za wykorzystanie pomocy finansowej na zakup samochodu dla OSP w terminie niezgodnym
z umową. Zalecenie zrealizowano. W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie przeprowadziła kontrole:
→ w dniu 22 czerwca 2021 r. w rezerwacie Skamieniałe Miasto – w zakresie gospodarki odpadami, czystości oraz
stanu toalet;
→ w dniu 30 czerwca 2021 r. w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach – kontrola interwencyjna na anonimowy
wniosek na brak przestrzegania reżimu sanitarnego przez pracowników i klientów parku.
Obydwie kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
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W dniach 19-20 sierpnia 2021 r. Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego dokonał
kontroli merytoryczno-finansowej realizacji projektu pn. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie
niskiej emisji w gminie Ciężkowice (biomasa i paliwa gazowe). W wyniku kontroli stwierdzono, że projekt
został zrealizowany bez zastrzeżeń.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie przeprowadził kontrole w dniach 2-15 września 2021 r.
w zakresie:

OBLICZANIA SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ORAZ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ
LUB ZGŁASZANIA DANYCH
DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

USTALENIA UPRAWNIEŃ
DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH, ICH WYPŁACANIA
ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ

OPRACOWYWANIA WNIOSKÓW
O ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE

Stwierdzono nieliczne nieprawidłowości w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń i naliczania składek,
które wynikały z braku informacji od ubezpieczonych. Dokonano zalecanych korekt w dokumentach
ubezpieczeniowych.
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W dniu 15 października 2021 r. została przeprowadzona, przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie Delegatura w Tarnowie, kontrola stanu zachowania i utrzymania zabytkowego cmentarza
wojennego nr 139 z okresu I wojny światowej w Tursku. W wyniku kontroli zalecono Gminie Ciężkowice
przeprowadzić działania zmierzające do zatrzymania przyczyn powstałych zniszczeń i zabezpieczenia
obiektu przed dalszym rozwijaniem się procesów degradacyjnych i odtworzenia pierwotnej estetyki
zabytku. Zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji, z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń
konserwatorskich.
W dniu 13 grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Ciężkowice przeprowadzona została kontrola
problemowa w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021
roku. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, w związku z czym nie wydał zaleceń oraz wniosków
pokontrolnych.
W dniu 20 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Tarnowie – Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
dokonało kontroli prawidłowości realizacji projektu pn. Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych
oraz adaptacja pomieszczenia sanitarnego w budynku Urzędu Gminy Ciężkowice. Kontrola potwierdziła
wykonanie prac zgodnie z dokumentacją oraz zawartą umową.
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie dokonało szczegółowego sprawdzenia wykorzystania
dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące:
→ prowadzenia stałego rejestru wyborców w roku 2020 oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, przeprowadzonych w dniach 28 czerwca oraz 12 lipca 2020 roku,
→ wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach w okręgu wyborczym nr 10,
przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2021 roku oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy
Ciężkowice przeprowadzonych w dniach 13 i 27 czerwca 2021 roku.
W wyniku kontroli stwierdzono, że ww. dotacje zostały wykorzystane w sposób celowy i zapewniający
poprawne wykonanie zadań.
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Przedmiotem audytu, w roku 2021, było:
→ ocena egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
i zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych; komórka audytowana to Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
Wyniki ww. audytu dały podstawę do wydania racjonalnego zapewnienia o adekwatności,
skuteczności i efektywności kontroli w badanym obszarze. Wydane zalecenia dotyczące
m. in. prowadzenia dokumentacji, wyliczania kryterium dochodowego, ciągłości działań
w postępowaniu - są realizowane.
→ regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne w Gminie Ciężkowice;
komórka audytowana to Urząd Gminy Ciężkowice – Referat Gospodarki Przestrzennej
Analiza przedmiotu audytu wykazała brak kompleksowych rozwiązań związanych z regulacją stanu
prawnego dróg. Stwierdzono uchybienia wskazujące na konieczność wzmożenia kontroli zarządczej
w badanym obszarze. Szczegółowo opisano zidentyfikowane nieprawidłowości i braki oraz
wypracowano rekomendacje w celu ich wyeliminowania.

200 tys. zł
na regulację stanu prawnego dróg

Proces regulacji, z uwagi na czasochłonność podejmowanych czynności oraz czas trwania postepowań
przed innymi organami i sądami jest procesem wieloletnim i kosztownym, w związku z czym
wskazano odpowiednie zalecenia, m.in. konieczność sporządzenia wykazu nieruchomości
drogowych, których stan prawny wymaga regulacji. W wykonaniu ww. zaleceń opracowano
przedmiotowy harmonogram na najbliższy okres, a w budżecie Gminy na 2022 rok zabezpieczono
najwyższą, jak do tej pory, kwotę 200 tys. zł. na ten cel.
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W 2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie przeprowadziła następujące
kontrole w placówkach oświatowych:
→ Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach - kontrola stołówki; nie wydano zaleceń;
→ Przedszkole Publiczne w Ciężkowicach - kontrola stołówki; nie wydano zaleceń;
→ Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej - ocena stanu sanitarnego placówki; brak zaleceń;
→ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiej - kontrola stołówki; nie wydano
zaleceń; kontrola jakości wody; zalecenia doprowadzenia jakości wody w zakresie manganu do
wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia; dokonano zmiany źródła poboru wody
z wodociągu komunalnego;
→ Publiczne Przedszkole w Zborowicach - kontrola stanu sanitarno-higienicznego przedszkola; brak
zaleceń;
→ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrzębi - kontrola sanitarna obiektu szkolnego; brak zaleceń; badanie
jakości wody; brak zaleceń oraz kontrola stanu technicznego obiektów szkoły; brak zaleceń;
Ponadto, w związku z Zarządzeniem Nr 453/2021 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 23 sierpnia
2021 r. dotyczącym zmiany lokalizacji pobierania nauki przez uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I-III
z filii w Falkowej od dnia 1 września 2021 r. na czas remontu, w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego
w Siekierczynie z filią w Falkowej przeprowadzono kontrole zewnętrzne:

→ 27 sierpnia 2021r. - Kuratorium Oświaty w Krakowie - kontrola doraźna dotycząca organizacji pracy
szkoły oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wydano
zalecenia o treści: “zorganizować pracę uczniów z filii w Falkowej w budynku filii od 1 września 2021r.,
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole uczniów z filii w Falkowej, informować
Małopolskiego Kuratora Oświaty o zmianach w organizacji pracy szkoły”.
→ 2 i 6 września 2021 r. Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie - kontrole doraźne
dotyczące przestrzegania przepisów prawa oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy szkoły filialnej
w Falkowej. Wydano zalecenia: “zorganizować pracę uczniów z filii w Falkowej w budynku filii
niezwłocznie, zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole uczniów z filii w Falkowej,
zorganizować stałe i czasowe kąciki zainteresowań dla oddziału z filii w Falkowej, przestrzegać
przepisów w zakresie łączenia zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym z zajęciami edukacyjnymi
prowadzonymi w klasie I”.
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→ 13 września 2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie - kontrola
tematyczna dotycząca warunków nauki w szkole filialnej w Falkowej. Wydano ocenę stanu
sanitarnego obiektu, zgodnie z którą stan sanitarno-techniczny pomieszczeń placówki wymaga
przeprowadzenia gruntownego remontu.
Ostatecznie, Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, poinformował, że w związku z pismem Małopolskiego Kuratora Oświaty, dotyczącym
rozważenia konieczności podjęcia czynności nadzorczych w stosunku do Zarządzenia nr 453/2021
Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 23 sierpnia br. w sprawie przeniesienia oddziału przedszkolnego
i klas I-III Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej na czas remontu do
innej lokalizacji – zostało przeprowadzone postepowanie wyjaśniające. W wyniku tegoż postępowania
organ nadzoru uznał, iż brak było podstaw do podjęcia czynności nadzorczych w stosunku do
ww. zarządzenia. Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawił wątpliwości, iż stan
techniczny obiektu był zły i nie nadawał się on do prowadzenia zajęć, co zostało stwierdzone przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uzasadniało wydanie zarządzenia przez Burmistrza
Gminy Ciężkowice. Czasowe wskazanie innej lokalizacji zajęć dydaktycznych wynikało z konieczności
zapewnienia dzieciom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków, nie zagrażających zdrowiu
i życiu oraz miało na celu wykonanie w tym czasie niezbędnego remontu budynku.
W roku 2021 przeprowadzono następujące kontrole w Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice:
→ 6

października

przeprowadziła
zezwalających

2021

r.

kontrolę
na

–

Regionalna

dotycząca

zbycie,

Dyrekcja

spełnienia

darowanie

90

Ochrony

warunków

spreparowanych

Środowiska
określonych
okazów

w
w

Krakowie
decyzjach

bataliona

oraz

na transport, posiadanie i przetrzymywanie 89 spreparowanych okazów bataliona
przez Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach.
W

wyniku

przeprowadzonej

kontroli

stwierdzono,

że

wszystkie

warunki

określone

w przedmiotowych zezwoleniach zostały spełnione.
→ od 19 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. – kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ciężkowicach w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w okresie od
1 stycznia 2019 roku do 30 września 2021 roku. Protokół pokontrolny, do dnia sporządzenia
raportu, nie został przyjęty przez Radę Miejską w Ciężkowicach.
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Sprawy administaracyjne
Uchwałą nr XXVIII/259/21 z dnia 10 maja 2021 r. Rada Miejska w Ciężkowicach dokonała uchylenia
uchwały nadającej statut Urzędowi Gminy Ciężkowice. W obecnym stanie prawnym, brak jest podstaw
do nadawania urzędowi gminy statutu.
Z dniem 1 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 392/2021 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 28 stycznia
2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciężkowice, w wyniku
reorganizacji, w miejsce dotychczasowych komórek organizacyjnych: Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu
Spraw Obywatelskich, utworzono komórki organizacyjne:
→ Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – symbol USC, który swoim zakresem obejmuje zadania
Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Kierownikiem pozostała
p. Agata Salamon. Ponadto utworzono stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
które powierzono p. Krzysztofowi Kania.
→ Referat Bezpieczeństwa Publicznego – symbol BP, którego kierownikiem jest p. Aneta Zabawska.

Również

od

dnia

1

lutego

ubiegłego

roku

wydłużono

godziny

pracy

urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które w poniedziałki
są czynne do godziny 17.00.

W zakresie spraw sądowych:
→ wpłynęła skarga Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. w Tuchowie z dnia 8 grudnia 2021 roku na
Zarządzenie nr 482/2021 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie oddania
w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ciężkowice. Sprawa zawisła przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie pod sygn. akt II SA/Kr 28/22. Postępowanie
w toku.
→ przed Sądem Okręgowym w Tarnowie zawisła sprawa z powództwa mieszkanki gminy przeciwko
Gminie Ciężkowice o zapłatę 3 mln zł, sygn. akt I C 1240/21. Postępowanie w toku.
W roku 2021 zawarto 359 umów, których stroną była Gmina Ciężkowice.
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Cyfrowa Gmina
W ramach programu rządowego „Cyfrowa Gmina”, którego głównym celem jest zwiększenie
cyberbezpieczeństwa
który

obejmuje

wdrożenie
danych,

samorządów,

m.in.

systemu
wykonanie

16

listopada

przeprowadzenie
zasilania

diagnozy

awaryjnego

akredytacji

2021

r.

(audytu)

serwerów

stanowiska

został

do

złożony

wniosek,

cyberbezpieczeństwa,

oraz

systemu

przetwarzania

backupu
informacji

niejawnych, wdrożenie modułu e-mieszkaniec (współpracującego z systemami dziedzinowymi
wykorzystywanymi w Urzędzie), zakup sprzętu komputerowego.

Realizacja projektu,
o wartości blisko 340 tys. zł,
nastąpi do końca lipca 2023 r.

PONAD 13 TYS. KORESPONDENCJI ZAREJESTROWANEJ W SYSTEMIE INTRADOK
W 2021 r. do Urzędu wpłynęła korespondencja zarejestrowana w systemie elektronicznego obiegu
dokumentów intraDok w liczbie 13 447. Dodatkowo, poza systemem, wpłynęła korespondencja dotycząca
rejestrów państwowych (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste)
w liczbie ogółem 1 142..

PONAD 17 TYS. NADANYCH PRZESYŁEK POCZTĄ TRADYCYNJĄ

Pocztą tradycyjną wysłano 17 432 przesyłek listowych (wzrost o 6 334), w tym 14 911 przesyłek poleconych
krajowych i 11 zagranicznych (korespondencja z zakresu USC).

PONAD 3 TYS. DOKUMENTÓW W EPUAP
Za pośrednictwem ePUAP wpłynęło 3160 (w roku 2020 – 1850) dokumentów, a wysłano 587 (w roku
2020 – 235).
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9 747
decyzji administracyjnych
wydanych przez Burmistrza - organ wykonawczy Gminy

w tym:
5 954 decyzje
z zakresu spraw podatkowych (wymiar, zmiany wymiaru, umorzenia);
brak odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO);

848 decyzji
w sprawie zwrotu akcyzy;

177 decyzji
z zakresu gospodarki przestrzennej (WZ, ustalenie lokalizacji celu publicznego,
podział nieruchomości); w ramach wydanych decyzji złożono 1 odwołanie do SKO, które dotyczyło
WZ (do ponownego rozpatrzenia) oraz 1 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
dotyczącą decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (oddalenie skargi, decyzja Burmistrza
utrzymana w mocy);

33 decyzje
z zakresu ochrony środowiska (decyzje środowiskowe, zezwolenie na usunięcie drzew, naruszenie
stosunków wodnych, określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami); brak odwołań;

9 decyzji
z zakresu ewidencji ludności i USC; brak odwołań;

24 zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych; brak odwołań;

3 zezwolenia
na wykonywanie regularnych przewozów drogowych; brak odwołań;
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7 decyzji
o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków publicznych; brak odwołań;

284 decyzje
z zakresu zadań oświatowych (w tym 276 w sprawie stypendium socjalnego
o charakterze edukacyjnym, pozostałe w sprawie zasiłków szkolnych
oraz dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników);
brak odwołań;

2 399 decyzji
z zakresu zadań pomocy społecznej (w tym przyznanie/odmowa/zmiana świadczeń, świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny); w ramach decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na 1345
decyzji wydanych złożono 24 odwołania, z czego 9 pozostawiono w mocy, a 15 uchylono
i przekazano do ponownego rozpatrzenia.

9 decyzji
z zakresu dodatku mieszkaniowego; brak odwołań;

W Urzędzie Gminy Ciężkowice, w roku 2021 roku dokonano innych czynności administracyjnych,
dla przykładu m.in.:
→ przyjęto 848 wniosków w sprawie zwrotu akcyzy;
→ dokonano 408 zmian w ewidencji podatkowej, które nie skutkowały wydaniem decyzji;
→ przyjęto 107 deklaracji podatkowych (w tym 20 korekt) od osób prawnych;
→ przyjęto 79 oświadczeń / informacji podatkowych w związku z rozpoczęciem wykonywania
działalności gospodarczej;
→ sporządzono 1100 wezwań skierowanych do podatników w sprawie złożenia informacji
podatkowych;
→ przyjęto 1400 informacji podatkowych;
→ wystawiono 487 upomnień dla osób zalegających z podatkiem, a 925 upomnień dla osób
zalegających z „opłatą śmieciową”;
→ sporządzono 46 tytułów wykonawczych dotyczące zaległości podatkowych oraz 24 tytułów
wykonawczych z zakresu „opłaty śmieciowej”;
→ wydano 31 postanowień zatwierdzających wstępny projekt podziału nieruchomości;
→ wydano 78 zawiadomień z EMUiA (numeracja porządkowa);
→ wydano 238 zaświadczeń o przeznaczeniu w MPZP;
→ wydano 144 zaświadczenia o strefie rewitalizacji;
→ wydano 51 zaświadczeń o wydanych decyzjach WZ i ULICP;
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→ wydano 6 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego;
→ sporządzono 174 akty stanu cywilnego oraz wydano 1 238 odpisów;
→ przyjęto 290 zgłoszeń meldunkowych;
→ udzielono 624 informacje ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych, w tym 68 tłumaczeń
na inny język UE;
→ wydano 648 dowodów osobistych, a 82 dowody unieważniono; zgłoszono utratę 92 dowodów
osobistych;
→ nadano 40 numerów PESEL,
→ usunięto 2 071 niezgodności w rejestrze PESEL,
→ dokonano 1 076 migracji aktów stanu cywilnego z ksiąg do Bazy Usług Stanu Cywilnego;
→ sporządzono 2 748 zmian w aktach stanu cywilnego;
→ wydano 70 zaświadczeń z zakresu USC i spraw obywatelskich;
→ dokonano transkrypcji aktów stanu cywilnego (przeniesienie zagranicznego aktu do polskich
ksiąg stanu), w tym 22 dotyczące urodzeń (Austria, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania,
Irlandia, Francja, Holandia), 4 dotyczące zgonów (Włochy, Austria USA) oraz 6 dotyczących
małżeństwa (Austria, Niemcy, USA, Francja, Włochy);
→ załatwiono 391 spraw związanych z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej;
→ przyjęto i wprowadzono do systemu 529 zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
→ przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 157 deklaracji,
→ przygotowano oraz rozdystrybuowano 2681 ulotek dotyczących CEEB, uchwały antysmogowej,
→ przygotowano i rozdystrybuowano 2 681 formularzy dotyczących źródeł ciepła oraz źródeł
spalania paliw.
Gmina Ciężkowice posiada, nadane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, uprawnienie do
potwierdzania profilu zaufanego. W roku 2021 potwierdzono profil zaufany 914 osobom
(w 2020 – 371).
W 2020 roku wdrożono, po raz pierwszy, tzw. system identyfikacji płatności masowych, co oznacza,
że każdemu podatnikowi przypisano indywidualne numery rachunków bankowych, na które
dokonywane są płatności podatków, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W roku minionym podatnicy zrealizowali w ww. systemie 7 717 przelewów.
Ponadto, w zakresie płatności bezgotówkowych, w roku 2021 przy użyciu terminala płatniczego
w kasie Urzędu dokonano 630 transakcji (dla porównania w roku 2020 – 242) na łączną kwotę blisko
138 tys. zł (w 2020 - 48 tys. zł.)
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W wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, w ramach usuwania barier architektonicznych, w roku 2021
wykonany został podjazd do budynku Urzędu Gminy oraz generalny remont łazienki z przystosowaniem
dla ww. osób. Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Państwowego
Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pozostaje w dyspozycji Starostwa Powiatowego
w Tarnowie. W roku 2022 kontynuowany będzie II etap remontu, którym objęty zostanie parter budynku,
w tym Urząd Stanu Cywilnego.
W dniu 23 marca 2021 roku zgodnie z zapisami art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Gmina Ciężkowice przekazała raport o stanie
zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

W marcu ubiegłego roku, ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność zachowania reżimu
sanitarnego podczas sesji, urządzono strefę dla osób uczestniczących w posiedzeniach Rady Miejskiej.
Od lipca 2021 roku opracowano i wdrożono nową stronę internetową Gminy.
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w całej Polsce prowadzony był Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań. W gminie Ciężkowice za koordynację zadań spisowych odpowiadał Burmistrz, jako
Gminny Komisarz Spisowy oraz powołane przez niego, Zarządzeniem nr 389/2021 z dnia 25 stycznia
2021 r. (zmiana Zarządzeniem Nr 409/2021 z dnia 1 marca 2021 r.) Gminne Biuro Spisowe. Ponadto,
na terenie gminy pracowało pięciu rachmistrzów, a w Urzędzie Gminy urządzono punkt spisowy.
Gmina Ciężkowice zrealizowała spis na poziomie 105 %.

REALIZACJA SPISU
NA POZIOMNIE

105 %
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Spis załączników:
Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych w roku 2021
Załącznik nr 2 - Wykaz zadań, zrealizowanych w 2021 roku, wpisanych w ramy Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Ciężkowice
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Załacznik nr 5 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Ciężkowice na lata 2019-2021
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciężkowice na lata
2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
Załacznik nr 7 - Sprawozdanie z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2021 r.
Załacznik nr 8 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie
Ciężkowice 2021-2025 - za rok 2021
Załącznik nr 9 - Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Ciężkowice na lata 2021-2026
Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z realizacji Prrogramu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży pobierających naukę w szkołach publicznych i niepublicznych na terenie
gminy Ciężkowice
Załacznik nr 11 - Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Ciężkowice w roku 2021
Załącznik nr 12 - Sprawozdanie merytoryczne z działań CJUK w 2021 roku.
Załącznik nr 13 - Sprawozdanie merytoryczne Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. za rok 2021
Załącznik nr 14 - Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach
i przedszkolach Gminy Ciężkowice za rok szkolny 2020-2021
Załącznik nr 15 -Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy
Ciężkowice za rok 2021
Załacznik nr 16 -Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach
za 2021 rok
Załącznik nr 17 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Ciężkowice
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